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Today is Atham. Malayalees the world over are getting ready to welcome Onam even in the midst of  the pandemic. This time Onam celebrations will be without
much fervour as people are forced to stay indoors. Even the pookkalam (floral carpet) will be decked using mainly native flowers. - Vimith Shal

Recovery rate in India
rises to 74.3 per cent
MV CORRESPONDENT

New Delhi
India's Covid-19 recovery
rate soared past 74 per cent
on Friday with a record
62,282 patients having re-
cuperated and discharged
in a day taking the total re-
coveries to 21.5 lakh, the
Union Health Ministry
said. The Covid-19 case fa-
tality rate has dropped fur-
ther to 1.89 per cent as on
date.

With more patients re-
covering and being dis-

charged from hospitals and
home isolation, the total re-
coveries have surged to
21,58,946 and exceeds active
cases of  coronavirus infec-
tion by 14,66,918. From 52.8
per cent on June 17, the re-
covery rate improved to
63.24 pc on July 16 and fur-
ther to 74.30 pc as on date.
Now 33 States and UTs re-

porting recovery rate more
than 50 per cent.

There are 6,92,028 active
cases of  coronavirus infec-
tion which is the "actual
caseload" of  the country
and comprise 23.82 per cent
of  the total cases presently.

Delhi has the highest re-
covery rate of  90.10 per
cent, followed by Tamil

Nadu at 83.50 pc, Gujarat
79.40 pc, Telangana 77.40 pc,
Rajasthan 76.80 pc, West
Bengal 76.50, Bihar 76.30 pc
and Madhya Pradesh 75.80
pc.

A total of  8,05,985 sam-
ples were tested on Thurs-
day for identification of  the
disease which has taken the
cumulative tests to
3,3,467,237.

62,282 patients recuperate in 24 hours
Case fatality rate drops to 1.89%

What went wrong in Kerala
CENTRAL DESK

Kochi
Kerala, once globally acclaimed
for the effective containment of
Covid-19, is now one of  the States
showing the steaper curve in
sigle-day infection tally in India.
Till May 4 the state had only 499
positive cases but on August 21 the
number of  positive cases in Kerala
stood at above 53,000.

In the last 10 days alone, more
than 15,000 positive cases and 75
deaths have been reported in the
State, with the death toll already
crossing 200.

The reasons behind this sudden
exponential spike are many with
the State first started to show un-
controllable increase in the num-
ber of  cases with the return of
expatriates and those from other
States. But that situation was also
effectively controlled using strict

home and institutional quaran-
tine measures.

Till then, the Health Depart-
ment was confident that the State
was not experiencing large out-

breaks of  local transmission and
that there were only a few cases
not linkable to transmission
chains. The supposed absence of
multiple unrelated clusters in sev-
eral areas of  the State was actu-
ally a disaster in disguise.

Then the unexpected explosion
of  cases happened in Thiruvanan-
thapuram's Poonthura. The peo-

ple who went fishing to neigh-
bouring states and truck drivers
triggered the initial local spread.
Along the costs of  the Southern
districts, the pandemic spread
frantically right upto the north-
ern most district of  Kasargod.

The super-spread was literally
like a chain reaction. Now, 90% of
the cases reported each day are
through local spread. Population
density is the major factor for this
faster local spread.

Meanwhile, Kerala’s fatality
rate remains among the lowest in
India at 0.3. At present the state
has only under 200 Covid positive
people admitted in ICUs and only
37 people on ventilators. The re-
covery rate of  the state is 65%
which is also impressive.

On Friday, the State reported
1983 fresh cases and 12 new fatali-
ties.

Covid-19 tally 
crosses 
29-lakh mark

New Delhi
India's Covid-19 tally zoomed past 29
lakh, a day after it crossed 28 lakh,
with a single-day spike of  68,898 in-
fections. The total cases of  coron-
avirus infections mounted to
29,05,823, while the death toll
climbed to 54,849 with 983 new fatal-
ities being reported in a span of  24
hours.

Of  the 983 fresh deaths, 326 are
from Maharashtra, 116 from Tamil
Nadu, 102 from Karnataka and 95
each from Andhra Pradesh and
Uttar Pradesh.

Of  the total 54,849 deaths, Maha-
rashtra has reported the maximum
at 21,359, followed by 6,239 in Tamil
Nadu, 4,429 in Karnataka, 4,257 in
Delhi and 3,001 in Andhra Pradesh.

Along the coasts of 
southern districts, the 

pandemic spread frantically
right up to the northernmost

parts of the State

Sensex ends 
214 pts higher;
Nifty tops 11,350

MV CORRESPONDENT
Mumbai

Domestic equity benchmark Sensex
jumped 214 points on Friday, led by
buying in index-heavyweights
HDFC twins and Asian Paints amid
a rebound in global markets.

After rallying 359 points during
the day, the 30-share BSE index
ended 214.33 points or 0.56 per cent
higher at 38,434.72. The NSE Nifty
rose 59.40 points or 0.53 per cent to
close at 11,371.60.

While stock-specific action drove
benchmarks higher, domestic mar-
ket sentiment was also buoyed by
positive trend in global equities,
traders said.

Global oil benchmark Brent
crude was trading 0.71 per cent
lower at USD 44.58 per barrel.

In the forex market, the rupee set-
tled 18 paise higher at 74.84 against
the US dollar.

Special prayers for
SPB at Sabarimala

STAFF REPORTER
Sabarimala

Special prayers were held on Fri-
day at the famous Sabarimala
Lord Ayyappa temple here for the
well-being of  veteran playback
singer S P Balasubrahmanyam,
who is critical and on lifesupport
battling Covid-19 at a hospital in
Chennai.

Special "usha pooja" was at the
temple on behalf  of  Balasubrah-
manyam, the Travancore Devas-
wom Board (TDB) said in a
release.

"A musical offering was held at
the temple using nadaswaram
(wind instrument), thakil (percus-
sion instrument) and Idaykka (a
drum) played by TDB employees.
The musicians played 'Shankara
nada sareera', a hit song sung by-
Balasubrahmanyam".

The hilltop shrine was opened on
Sunday for the monthly five day poo-
jas for the Malayalam month of
Chingam which began on August 17.
Devotees were not allowed following
the Covid-19 protocol.

Red alerts for 
6 MP districts
MV CORRESPONDENT

Bhopal
The India Meteorological
Department (IMD) issued
a red alert of  extremely
heavy rainfall in six dis-
tricts of  Madhya Pradesh,
even as downpour contin-
ued in several parts of  the
state on Friday.

As per the alert, which
will be valid till Saturday
morning, extremely heavy
rainfall is very likely to
occur at isolated places in
Hoshangabad, Jabalpur,
Betul, Narsinghpur, Seoni
and Harda districts.

Apart from this, the
IMD also issued an orange
alert of  very heavy rain-
fall at isolated places in 12
districts, including
Vidisha, Ujjain, Chhind-
wara and Panna. More-
over, the department
issued a yellow alert of
heavy rainfall at few
places in 16 other districts
of  the state, including
Bhopal, Rewa, Satna and
Shivpuri. All three alerts
are valid till Saturday
morning, it was stated.

Showers were witnessed
in several parts of  the
state in the last 24 hours.
While Narsinghpur dis-
trict received 105 mm rain-
fall from Thursday
morning to Friday morn-
ing, Bhopal city recorded
80.4 mm showers during
the same period, G D
Mishra, senior meteorolo-
gist of  IMD Bhopal, said.

Monsoon is active in
Madhya Pradesh and the
state had received five per
cent below average rain-
fall as on Friday, he added.

Prince Charles leads silver jubilee 
tributes to UK's largest temple

ADITI KHANNA
London

Britain's Prince Charles has issued a
special video message to mark the
25th anniversary of  the BAPS Shri
Swaminarayan Mandir in north Lon-
don, which prides itself  as a “made in
India, built in London” grand monu-
ment and among the largest temples
outside India.

The heir to the British throne, who
has made four visits to what is com-
monly known as Neasden Temple to

mark Holi and Diwali over the years,
reflected on its role as a place of  wor-
ship, learning, celebration, peace and
community service.

“It has given me immense pride to
learn of  the way in which the Hindu
community, including such a large
number of  BAPS volunteers, have
been so active in their support for
those in need – providing thousands
of  hot meals and assistance for the
elderly and most vulnerable,” said
the Prince of  Wales in his video mes-

sage.
“I have also been struck by the

very special beauty and craftsman-
ship of  the building,” added the 71-
year-old royal.

The temple, as a vision of  His Ho-
liness Pramukh Swami Maharaj,
began taking shape in July 1991
and opened its doors to visitors 25
years ago in August. Over the
years, it has welcomed several dig-
nitaries from around the world, in-
cluding most recently UK Prime
Minister Boris Johnson ahead of
his election in December 2019 and
Prime Minister Narendra Modi
when he was the chief  minister of
Gujarat.

Modi recalled his visit in a Twitter
message: “Neasden Temple marks its
silver jubilee. The Temple has been
at the forefront of  many community
service initiatives. It has brought
people together and inspired them to
work for humanity. When I was Gu-
jarat CM, I had the honour of  visiting
the Temple.”

The silver jubilee celebrations at
the temple, being held remotely due
to the coronavirus lockdown restric-
tions, involve musical tributes and
prayers set to conclude this weekend
with a Vishwa Shanti Mahapuja to be
webcast live on Sunday.

A throwback picture from Prince Charle's visit to Neasden Temple, London.

CM orders metro projects 
to be completed in 3-4 years

SPL CORRESPONDENT
Bhopal

Madhya Pradesh Chief  Minis-
ter Shivraj Singh Chouhan on
Thursday chaired a meeting
with Ministers and officials to
review the work related to
metro rail projects in the
State. He said that Bhopal and
Indore metro projects are am-
bitious plans of  the State Gov-
ernment and advised the
project to be completed within
the next 3-4 years.

"In this regard, prompt ac-
tion should be taken for the
formation of  Joint Venture
Board, to notify Bhopal and In-
dore as metropolitan area and
acquisition of  land etc to ac-

celerate the speed. The work
of  the project should be car-
ried out speedily with quality,"
Chouhan said.

The meeting was also at-
tended by Minister for Urban
Development and Housing
Bhupendra Singh, Chief  Sec-
retary Iqbal Singh Bains, Ad-
ditional Chief  Secretary
Manoj Govil, Principal Secre-
tary Nitesh Vyas.

Taking to Twitter the Mad-
hya Pradesh CM shared pic-
tures of  the meeting saying,
''Today, a review meeting was
held with senior officials in
the Ministry regarding the
Madhya Pradesh Metro Rail
Project.''

Madhya Pradesh Chief  Minister Shivraj Singh Chouhan address-
ing the meeting.

SC allows 
worship in 3
Jain temples
MV CORRESPODENT

New Delhi
The Supreme Court Friday
allowed devotees to offer
Paryushan prayers in
three Jain temples in
Mumbai on the condition
of  "strict compliance" with
the standard operating
procedures meant to con-
tain Covid-19 pandemic.

Making exception for
the three Jain temples lo-
cated at Dadar, Byculla
and Chembur in Mumbai,
a bench headed by Chief
Justice S A Bobde said
however that the permis-
sion for 'Ganpati' festival
will have to be taken on a
case-to-case basis from the
Maharashtra Disaster
Management Authority.

At the outset, the bench
indicated that it may allow
the prayers as done in the
case of  Puri Jagannath
Yatra if  the petitioner can
give an undertaking that
Covid-19 SOP will be fol-
lowed.

The Court further noted
that it is odd that commer-
cial activities are being al-
lowed to resume
conditionally, while reli-
gious activities remain
prohbited.

"We find it very strange
that every activity they are
allowing involves eco-
nomic activity. They are
willing to take the risk if
money is involved but if  it
religious then they say
there is COVID and we
can't do this", the Bench
orally observed.

Whereas the Court did
not pass any orders on
such issues, during the
hearing the CJI proposed
that to keep the larger
question open for later
while granting interim re-
lief  to the petitioners in
the instant case.

Let celebrations
strengthen unity
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Indore honours sanitation workers of city
STAFF REPORTER

Indore
After Indore was adjudged the
cleanest city in India for the fourth
time in a row, MP Shankar Lalwani
had appealed to the people to re-
spect the sanitation workers.
Cleaners were honoured on Friday
morning in the streets and apart-

ments. MP Shankar Lalwani also
gave sweets and greeted the sanita-
tion workers at his residence.

The MP said that these sanita-
tion workers aka Safai Mitras of In-
dore are cleaners who work day
and night, regardless of  the
weather, to keep the city neat and
clean. Today, Indore is counted

among the cleanest cities in India,it
is because of them.

On the call of the MP, the process
of welcoming and honoring the
sweepers continued throughout In-
dore today. While ordinary citizens
clapped in many places and hon-
ored the sanitation workers, many
people showered flowers on them.

In many places, they were also gar-
landed and feeding sweets.

The MP is constantly active on
the issue of cleanliness and being a
member of  the Standing Parlia-
mentary Committee of  the Min-
istry of Urban Development, he has
brought many facilities to
Indore.The MPs are now preparing

for the Clean Survey 2021 in collab-
oration with the Municipal Corpo-
ration and they have already held a
meeting of the officials for this.

The MP said that we will work
with full force in preparing for 2021
and will soon share detailed guide-
lines with the people of the city.

Malini Gaur felicitating sanitation workers.

IMC celebrates clean city status
STAFF REPORTER

Indore
The Indore Municipal Corpora-
tion organised celebrations at
Ravindra Natya Graha, led by
Mayor Malini Gaur, after win-
ning for the fourth consecutive
time in cleanliness survey
among 4242 cities of  the coun-
try. In the meantime, the event
was conducted in the presence
of  limited people in a simplified
manner.

A film was played showing

the success Indore received
four times. Audio song played
on sanitation vehicles for
cleanliness was also broad-
casted. All the guests wel-
comed Mayor Malini Gaur by
giving them saplings.

During this, Mayor Malini
Gaur gave credit to the general
public for the fourth consecu-
tive win and saluted the hard
work of  the municipal cleaning
workers.

The event was mainly at-

tended by Cabinet Minister
Tulsi Silavat, MP Shankar Lal-
wani, Mayor Malini Laxman
Singh Gaur, Collector Manish
Singh, Municipal Corporation
Commissioner Pratibha Pal,
former MLA Sudarshan Gupta,
former Indore Development
Authority Chairman Madhu
Verma, staff leader Pratap
Karosia and other guests. MIC
member councilors, municipal
corporation officers and staff
were present.

City receives heavy rainfall
STAFF REPORTER

Indore
On Friday, the weather
witnessed many forms
throughout the day. The
morning started from
drizzling, after this light
sunshine came out and
in the afternoon again
the sky was cloudy
again. At 4 pm, the sky
turned black as there
were huge clouds. Dark-
ness prevailed during
the day itself  and the
clouds took on the form
of  a rage. In 40 minutes
the whole city was filled
with rain water. During
this time, the drivers had
to drive by switching on
the head lights of  the ve-
hicle.

Earlier on Thursday

afternoon, there was
heavy rain in the city.
The 22-minute rainfall
data from the airport to
the bypass recorded 30
mm. That means 1.5
inches of  water rain
falls. So far, the city has
received close to 21
inches of  rain. 13 inches
of  water is still needed
for average rainfall. By
the end of  August, the
total rainfall is likely to
reach 24 inches. On the
day of  Ganesh
Chaturthi, there is a
hundred percent chance
of  rains.

By the end of  the
month, water seems to
be falling more or less
every day. Sometimes
fast or sometimes light

rain will continue in
these days. Meteorolo-
gist AK Shukla says that
the first reason is that
very low pressure area is
formed in the north-west
Bay of  Bengal and its
surrounding area, which
is up to 7.6 km above the
ground. It is inclined to-
wards south-west direc-
tion with elevation.
Condition is likely to
change in the next 24
hours. A low pressure
area forms strong rain-
fall. The second reason is
the ‘Monsoon Trough
Line’ passing through
Ganganagar, Delhi. The
third reason is a cyclone
in Rajasthan. The state
will also benefit from
this.

'Pyare Miya' used to come to 
Indore with minor girls, says police

STAFF REPORTER

Indore
Bhopal Police has found
some more evidence in
the investigation against
Pyare Miya, who was
caught by the Bhopal
Police in the case of
sexual exploitation.
According to the
Bhopal police, the vic-
tims, who came to the
fore during the investi-
gation, have told in their
statement that accused
Pyare Miya used to take
them to the house in In-
dore with the help of
their gang associates.
Where they were ex-
ploited. In this case,
Bhopal Police has sent a
diary to Indore Police to
register three cases.

Police have come to

know that the accused
has brought many minor
girls from Bhopal to his
two-storey bungalow lo-
cated at Lala Ram Nagar.

His gang accused Anas,
Uvesh, Sweety, Gulshan
Naeem, Rabia are also
involved in this act. After
bringing the minor girls
to the bungalow, they
used to pressurize them
and rape them. After
these statements of  the
girls, the Bhopal Police
has sent the investiga-
tion diary to Indore to

get Indore police to regis-
ter three new cases
against Pyare Miya. DIG
Harinarayana chari
Mishra said that after

registering a case
against accused, he
will be taken on Indore
police remand for
questioning in all the
cases.

The accused, who
raped a minor, called

himself  'Abbu' (father).
This was also the reason,
he used to do this so that
no one would be suspi-
cious. He used to go to
the girls' homes and to
win the trust of  the par-
ents of  the girls, he y
would attend the rituals
held in their homes.He
was arrested from Srina-
gar by Bhopal police

10-day Ganeshotsav begins today
STAFF REPORTER

Indore
The ten-day Ganeshotsav
starts on Saturday, on the
fourth day of  the bright
fortnight of  the month of
Bhadrapada. This year,
Lord Ganesha will sit in
house to house in the hand
constellation between
Bhadra, the sister of
Shani, who disrupts the
work of  Mangal. There
will be Sadhy yoga on this
occasion.

Chaturthi date of
Shukla Paksha of  Bhadra-
pad month will start from

11.03 pm on August 21 to
7.56 pm on August 22.

According to Neemuch
Sagar Panchang on this
day, Bhadra will be from
9.30 am to 7.57 pm, while
according to Ujjain Pan-
chang, Bhadra will remain
from 12.05 pm to 9.34 pm.
Hast Nakshatra will start
from 9.28 pm on August 21
and will continue till 7.10
pm on August 22. Lunar
darshan at night is consid-
ered prohibited on this
day.

It is mentioned in the
scriptures that Bhadra is
the daughter of  Lord

Suryanarayana and the
real sister of  Shani Dev.
Brahma had given a boon
to Bhadra that the person
who will start travel, home
entry, farming, trade, in-
dustry in your time, you
will disturb him. In
Bhadra Shukla Paksha, it
is named Vrishiki and in
Krishna Paksha it is called
Sarpini. If  Bhadra is called
Vrishiki, then in its back
part only Mars work is
said to be prohibited.
Tying of  Rakhi and crema-
tion including Holika
Dahan in Bhadra is also
considered taboo. Lord

Ganesha can be estab-
lished in the presence of
Bhadra on Chaturthi.
They are worshiped for

crisis prevention. There-
fore, Bhadra is not blamed
in the worship of  Gane-
sha.

SICA Pre-Primary School celebtates
virtual Ganesh Chaturthi

STAFF REPORTER

Indore
Festivals bring people to-
gether, break the monotony of
routine and give us a chance
to reenergize our body, mind
and spirit. In order to let the
students stay rooted with In-
dian culture as well as by fol-
lowing Govt. Guidelines to
keep the celebrations in a low-
key manner the teachers of
SICA Pre-Primary School, Ni-
pania celebrated Ganesh
chaturthi virtually on Friday.

The soft board was deco-
rated beautifully and a small
procession was taken out in-
side the campus by chanting

the shlokas and hymns of
Lord Ganesha. After placing
the idol, the Ganesh Aarti was
done by the Headmistress,
AHM and the teachers.

Various activities were
given to the children such as
‘Draw a Ganesha’ for Nursery,
reciting of  Ganesha sholka for
K.G-I and Ganesha idol mak-
ing for K.G-II classes and
these were sent to respective
class teachers by the students.
Teachers made the collage of
the children’s presentations
through videos and those
were shared in class groups.
The children participated
with full enthusiasm and zeal.

Indore police 
registers 

three new cases

According to Pandit 
Dr. Manish Sharma,
Muhurat are as follows:
Shubh Pratah 
7.43 to 9.18 am

Abhijeet Muhurta 
12.004 to 12.55 pm

Cher Dopahar 
12.29 am to 2.05 pm

Labh Dopahar 
2.05 to 3.40 pm

Amrit Dopahar 
3.40 pm to 5.16 pm

Labh Sayam 
6.51 pm to 8.16 pm

SOPA revises soybean 
output at 122.476 lakh MT

STAFF REPORTER

Indore
Soybean production in the country this
year has been pegged at 122.476 lakh metric
tones against 93.062 lakh metric tonnes.
The latest soybean production estimate in
the country has been given by the Soybean
Processors Association of  India on the
basis of  field study of  the crop condition of
soybean in all the major soybean growing
states in the country between the periods
August 15 to 20 this month.

Of  various states, soy production in
Madhya Pradesh this year has been pegged
at 58.530 lakh metric tonnes against 40.107
lakh metric tonnes in 2010. Similarly, soy
production in Maharashtra this year has
been estimated at 45.131 lah metric tonnes

against 39.416
lakh metric
tonnes last year,
while in Ra-
jasthan, the soy-
bean output has
been estimated at
10.585 lakh metric
tonnes against

6.560 lakh metric tonnes. However, accord-
ing to Dr D N Pathak, Executive Director,
SOP, the crop numbers may change de-
pending on the weather condition and
rainfall during the next one month.

Going by the latest SOPA estimate, soy-
bean sowing in the country this year has
shown an enthusiastic rise at 116.435 lakh
hectares against 107.613 lakh hectares last
year. Madhya Pradesh led the sowing area
with 58.300 lakh hectares, followed by Ma-
harashtra with 39.292 lakh hectares and
Rajasthan with 10.585 lakh hectares re-
spectively. In Maharashtra, sowing area of
soybean which had been pegged at 41.974
lakh hectares shrunk 39.292 lakh hectares
due to intercropping of  soybean with Tur.

Barring scattered reports of  soybean
crop being affected by yellow mosaic virus
in small parts of  Khandwa, Neemuch,
Mandsaur and Indore districts, the overall
condition of  soybean crop in Madhya
Pradesh, Rajastha and Maharashtra has
been stated as normal and insect free.

In about 50% of  the area in Madhya
Pradesh and Rajasthan, the crop is at grain
filling stage, while in rest of  the area, the
crop is in pod formation stage, said SOPA
chairman, Dr Davish Jain adding that the
arrival of  new soybean crops from these
states will likely begin from the 3rd week
of  September. In Maharashtra however,
most of  the soybean crops are weeds and
insect free and are in pod formation stage.

Crops in MP,
Rajasthan to
ripe early

Rajwada stays
deserted on
Hartalika Teej
STAFF REPORTER

Indore
Rajbada was in a de-
serted look during the
Covid period. Before this,
every year 10,000 to 15,000
women used to chant the
hymns throughout the
night in Shiva worship
on Teej. It is for the fa-
vorite life-partner that
the unmarried and mar-
ried women take Nirjala
fast on hartalika teej. In
this fast, Lord Shiva and
Parvati are worshiped
without any food.

Women make mehndi
and worship Lord Shiva
and Parvati. Due to the
corona, all the major
events which have been
held at other places in-
cluding Rajbada, have
been cancelled. By at-
tending these events,
women used to stay
awake all night and per-
form bhajan-kirtan, as
well as participate in var-
ious competitions.

Married women wear
new clothes in this fast
which is celebrated on
the Tritiya of Shukla
Paksha of Bhadon
month. At the same time,
girls swing. According to
the pandits, after invok-
ing Ganesha in worship,
Ganesha, Shivji and Par-
vati are worshiped with
wet soil. Ganesh is of-
fered Durva and flowers,
Bilva Patra to Shivji and
Shami Patra and Parvati
to Shringar. After this,
the story of the fast is
read. Lord Ganesha's
aarti will be followed by
aarti for Shiva and Par-
vati. In this fast, the night
awakening is done for
the whole day, worship-
ing God and doing bha-
jan-kirtan. It is believed
that Parvati fasted to get
Shiva as her husband.

Special events for
women are held every
night at every Teej at
other places including
Rajbada, but this time
the mass events have not
been happened due to
Corona epidemic. How-
ever, women will wor-
ship Lord Shiva only by
staying in their homes.
In some places, five
women will perform
group worship by fol-
lowing the guidelines
of  the government

Lord Ganesha pandal 
courts controversy

KK JHA
Indore

Notwithstanding the dis-
trict administration's ban
on organizing religious
functions publicly during
the current COVID period,
erection of a pandal of lord
Ganesh at Nanda Nagar in
Indore 2 assembly con-
stituency represented by
the BJP MLA Ramesh
Mendola has courted con-
troversy with the Congress
leaders of the city objecting
to organizing Ganesh puja
publicly.

The Congress protest
over the erection of  reli-
gious pandal for the
Ganeshotsav beginning
from Saturday, assumes
significance as religious
events are banned through-
out the country due to co-
rona outbreak. Taking a
dig at the district and the
police administration, the

Congress leaders alleged
that how a public represen-
tative can violate the dis-
trict administration's order
on organizing religious
events publicly in Indore
Assembly 2 constituency.

MLA Sanjay Shukla
while reacting to erection
of lord Ganesha's pandal in
Indore to assembly con-
stituency urged the admin-
istration to take action
against the organizers. We
do not want to do politics in
the name of religion, but as
per the district administra-
tion's ruling, erection of
pandals for religious events

is banned. If  the adminis-
tration has allowed erec-
tion of  a pandal in Nanda
Nagar then the whole city
be permitted to organize re-
ligious events publicly, he
said.

Indore City Congress
president Vinay Bakaliwal
said that it had been de-
cided in the disaster group
meeting that no public pan-
dals would be erected any-
where in the city in the
wake of corona, nor would
the tableau come out on the
day of Anant Chaturdashi.
In that meeting, even the
MLA from Indore 2 assem-
bly constituencies was
present in that commit-
tee.We demand from the
administration to either act
against the organizer for
erecting pandals in Nanda
Nagar or let the people be
allowed to erect pandals all
over the city, Bakliwal said.

Congress 
raises
protest 

Minister performs
Bhoomipujan 
at Sanwer

STAFF REPORTER

Indore
Sanwer Assembly Con-
stituency will remain first
in the state in the field of
development and
progress. Water Re-
sources Minister Tul-
siram Silavat has said that
rapid development works
are being done in the San-
wer Assembly con-
stituency. Undergoing
all-round development.
Looking at the pace with
which development works
are going on here, it seems
that the Sanwer Assembly
will soon be the first in the
state in the field of devel-
opment and progress.

Minister Silavat was ad-
dressing the Bhoomipu-
jan ceremony of
development works cost-
ing more than Rs. 4 crore
in Sanwer. He performed
Bhumi Pujan of  Muktid-
ham's beautification, gar-
den construction and
drain construction works.
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Let celebrations strengthen 
unity in diversity

PC THOMAS

ndian people want to show the message of  communal
harmony in festivals, which is very significant at this
time of  corona crisis..

Ganesh Chaturthi is a Hindu festival which is observed
every year to mark the birth of  Lord Ganesha, the God of
fresh start and a new begin-
ning. It is celebrated following
the Hindu mythology which
says that Ganesh Chaturthi is
the birthday of  the Lord Gane-
sha. Hindus refer to Lord Gane-
sha as the remover of  all
obstacles and barriers.  This
year, the 10-day festivities start
today, August 22. The final im-
mersion of  Lord Ganesha’s
statue in the river or ocean
marks the end of  Ganesh
Chaturthi that will take
place on the 10th day or
Anant Chaturdashi day,
on 1 September.

As we are now wit-
nessing that the coron-
avirus pandemic has
impacted religion in
various ways, includ-
ing the cancellation of
collective worship-ser-
vices of  various faiths
and the abandonment
of  pilgrimages sur-
rounding observances
and festivals. Therefore,
so far this year, people
over the world have not
been able to celebrate any fes-
tival outdoors collectively due
to the pandemic and they have
limited themselves in safe confine-
ments of  homes with prayers and medi-
tations.

States like Maharashtra, Madhya Pradesh,
Andhra Pradesh and Telangana, Karnataka and Tamil
Nadu generally witness festivities on large-scale during
the 10-day-long Ganesh Chaturthi celebration. But, this
year, with the virus calling for social distancing, most
families are avoiding the act of  welcoming mores friends
and family members at home. People are reportedly mak-
ing their own clay Ganesha idols this season and online
and offline workshops are helping the devout make eco-

friendly idols at home.
India is the country where all religions of  people are

seen. Every one of  them celebrates different festivals. Cel-
ebrations assume a significant role in our day-to-day life.
In our everyday life we will be similar, but in the event of
festivals we will be in a unique way. India is known for
unity and all people irrespective of  religions, celebrate the

festivals together. There are
numerous celebrations that
all of  us celebrate such as
Baisakhi, Dussehra, Diwali,
Christmas, Ramzan,
Muharram and so on.
Therefore, India is known
as the country of  festivals.

Indian people want to
show the message of  com-
munal harmony in festivals,
which is very significant at
this time of  corona crisis.

Yes, India has already wit-
nessed the religious har-

mony – Last year, in
Hubli village of  Kar-
nataka State, both
Hindus and Muslims
gathered at one Pan-
thal, where
arrangements have
been made for
Ganesh Chaturthi
and Muharram. Ac-
cording to the locals,

people in the Hubli
village are eager to

celebrate all the festi-
vals together, be it Holi,

Diwali or Eid al-Fitr !
Ganesh Chaturthi festi-

val of  today is an occasion to
promote goodwill, unity and

solidarity among the people,
which will empower us to keep up

the harmony and goodwill across states.
There is something awesome about this festival

– It transforms the ordinary into the extra-ordinary, dark-
ness into light and desolation into ecstasy. 

A devotee shared his feeling in such a way: “Nothing
can supplant the peace and happiness that Ganesha
brings to the faithful each year”.  Let all celebrations
strengthen unity in diversity so that coronavirus pan-
demic may be over – Here is wishing you a very happy,
prosperous and healthy life on the auspicious occasion of
Ganesh Chaturthi.

Confined to hotel room, 
IPL stars use balcony to interact

SPORTS REPORTER

Dubai
Restricted to their rooms
for six days, players who
have landed in the UAE
for the IPL, spent their
opening day talking to
each other through
'balconies' besides
following a fitness
plan handed out by
the teams' trainers.

Rajasthan Royals
and Kings XI Punjab
players arrived in
Dubai on Thursday
evening while
Kolkata Knight Rid-
ers landed in Abu
Dhabi in the night.

While Royals'
squad completed its day 1
testing as per BCCI's
Standard Operating Pro-
cedure (SOP) at the air-
port itself, KXIP went for
a repeat test on Friday.

As per the BCCI SOP,
testing will be done on
day 1, 3 and 6 and after
that teams can start train-
ing for the league, begin-

ning September 19.
Since no one is allowed

to step out of  the room in
the six-day isolation pe-
riod, players made full
use of  their dedicated bal-
conies to speak to each

other but following all so-
cial distancing guidelines.

The Royals have demar-
cated the outdoor area
which a player cannot use
if  his next door teammate
too is outside.

"The players can use
the outdoor area alter-
nately. For example, I
can't be in the balcony

when the player next door
too is outside but I can be
out with the player in the
following room," a team
source told PTI.

KXIP players can talk to
their immediate neigh-

bour while using
the balcony but the
heat in Dubai would
ensure they do it in
daytime.

Royals pacer Jay-
dev Unadkat also
posted a video on
social media, cover-
ing his first morn-
ing in Dubai. Going
by the video, he has
an air cycle in his
room to keep him in

shape and he used the out-
door area for his Yoga ses-
sion.

Chennai Super Kings,
Royal Challengers and
Mumbai Indians left for
UAE on Friday. Delhi
Capitals and Sunrisers
Hyderabad players will
leave India over the week-
end.

Teams 
reach Dubai

Players spend talking 
to each other and 

doing light workouts

Lord Ganesha is 

the God of new beginning
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പര്ശാന്്്വിെമ്യ
മാമല,എറണാക്ളം
ഹ്േയത്്ിട്്്നിറമ്ള്്തിരശ്്ീലടകാട്്്നിറഞ്്ബിവാ
ര്്ഡ്.മാലാഖമാടരന്്്പ്കഴ്ട്പ്ട്്നഴ്സ്മാര്കട്ംനീലനിറ
മ്ള്്ശമല്ട്പ്്്ധരിച്്്വിപ്േമില്്ാടതചിറകെിച്്്അശ്ങ്ാട്്്മി
ശ്ങ്ാട്്്ംപാറിനെക്്്ന്്്ട്്്.കാപ്ഡിയാക്ടകയര്്യ്ണീറ്്ി

ട്്്ടതാട്്ട്ത്്ാണ്ബിവാര്്ഡ്.
ശനടരയ്ള്്ടബഡ്്ിടലവളടരക്്ീണിതനായഒര്മദ്്്യവയസ്ക്്ടനചപ്ക
ക്്ശസരയില്്ഇര്ത്്ിഓപ്്ശറഷന്്തീശയറ്്റിശലക്്്ടകാണ്്്ശപാക്ശമ്്ാള്്
കറ്ത്്തട്്മിട്്അയാള്ടെഭാര്യയ്ടെമ്ഖത്്്തികഞ്്നിസ്്ംഗത.അവ
ടരസഹായിക്്ാന്ംആര്മിട്ല്ന്്്ശതാന്്്ന്്്.
ഇെത്ചസഡില്ള്്ടബഡ്്ില്്വിപ്േമിക്്്ന്്ഒര്വ്ദ്്ട്്്നിര്്ത്്ാടത
യ്ള്്ച്മആയകാലത്്്വലിച്്്ശകറ്്ിയസിഗററ്്്പ്കയ്ടെപ്പത്യാപ്കമ
ണം.
ഡ്യ്ട്്ിശചയ്ഞ്്ായതിനാല്്പരസ്പരംഉത്്രവാേിത്്ങ്്ള്്ഏല്പിച്്്മെ
ങ്്ാന്്തയ്്ാടറട്ക്്്ന്്മാലാഖമാര്.കിട്്ിയസമയംടകാട്്്വീട്്ിടലവിശേ
ഷങ്്ള്്ടപട്ട്ന്്്പറഞ്്്തീര്്ക്്ാന്്അവര്്വ്യപ്ഗതകാട്്ി.അശ്പ്ാശഴക്്്ം
ഒര്ശഡാക്റ്്ര്്തിരക്്്പിെിച്്്വാര്്ഡിശലക്്്എത്്ിക്ടെടവള്്യ്ട്പ്്ിട്്
അസിസ്്്്ന്്്്മാര്ംഎത്്ിശ്ച്ര്്ന്്്.
പ്റത്്്ആംബ്ലന്്സിട്്്ഉച്്ത്്ില്ള്്കരച്്ില്്.എവിടെടയാനെന്്ആ
ക്സിഡ്്്ിട്്്അവസാനേ്വാസംപിെിട്ച്ത്്ിയവര്്.
ടവറ്ടതഓര്്ത്്്.എട്ന്ാര്ജീവിതംഎട്ന്ങ്്ില്ടമാരിക്്ല്്ഈആ

ശ്പപത്ികവാെത്്ില്ടെകെന്്്ശപാശകട്്ിവര്ം.പത്ടക്്ഒര്മയക്്ത്്ി
ശലക്്്അയാള്്വഴ്തിവീണ.്ടപടട്്ന്്്ഒര്സവ്പന്ത്്ിട്്്വിപഭ്മാത്്കമാ
യചിലകാഴ്ച്്കള്്അയാള്ടെമനസ്്ില്ടെപാഞ്്്ശപാക്ന്്ത്െര്്യാപ്ത
കളാടയത്്ി.
പപ്ശന്ങ്്ള്്...ന്റായിരംപപ്ശന്ങ്്ള്്...ടചറിയക്ഴല്കള്്ടകട്്്പിണഞ്്്
കിെന്്്.അതില്ടെനിരവധിവര്്ണ്്ങ്്ളില്ള്്പ്ോവകങ്്ള്്നിറട്ഞ്ാഴ്
കിക്തിച്്്പായ്ന്്്.അയാള്ടെരക്്സമ്്ര്്ദ്്ംഉയര്്ന്്്.ടപട്ട്ന്്്നിറ
മ്ള്്പ്ോവകങ്്ള്്ക്ഴല്കളില്്നിന്്്ടപാട്്ിച്്ിതറി!
വല്്ാട്ത്ാര്േബ്്ശ്ത്ാടെഅയാള്്മയക്്ംവിട്്്ണര്്ന്്്.
കണ്്്ത്റക്്്ശ്മ്ാള്്തിരക്്്ള്്നഗരത്്ിടലടപാെിനിറഞ്്ൊര്്ശറാഡി
ല്്ഒര്ജീവച്്വമായിഅയാള്്കിെക്്്കയായിര്ന്്്.

ShaunSSheril
VillaNazarethCBSESchool
Aryanad,Thiruvananthapuram

വിഭര്ോത്്കം

വിമോചനം

ഉണ്്ിവാരിയത്്്
മം്ബേ

െഹജന്്മ്ഹമ്്
ആലപ്്്ഴ

െത്യങ്്ള്്നക്്പ്തങ്്ടള
ശപാടലയാണ്
കണ്്്ചിമ്്ിത്്്റന്്്
ജ്വലിച്്്ടകശ്ട്യിരിക്്്ം
ആചചതന്യംകാലശേോന്്രങ്്ളില്ടെയ്ം
സഞ്്രിച്്്ടകാട്്ിരിക്്്ം
വസ്ത്,ഇെം,ചലനം,ഊര്്ജ്്ം
മാറ്്ംഇത്സത്യമാണ്
സത്യംപറഞ്്വടരനാട്കെത്്ി,
ത്റ്ങ്്ിലെച്്്,ച്ട്്്ടകാന്്്
കാലംപീഡിപ്്ിക്്ട്പ്ട്്വശരാട്
മാപ്്്പറഞ്്്ടകാശ്ട്യിരിക്്്ന്്്
അന്്വിേ്വാസം,അനാചാരം,
മന്ഷ്യനിന്്,ഇത്ംഅസത്യത്്ിട്്്
മട്റ്ാര്ര്പമാണ്
ശപാരാളിസത്യമാണ്
അവടനശ്പ്ാഴ്ംഎല്്ാറ്്ിടനയ്ം
പ്ത്ക്്ിപ്്ണിത്ടകാട്ട്യിരിക്്്ം.

കവിത
കവിത

ഇനിജീവിതംഇങ്്നന

ക്ട്്ിവര

പോരാളി
അഷ്്ലക്്്മീനിന്്തിര്മ്മ്്ില്്വിളക്്്ടവച്്്
സാഷ്്ാംഗപ്പണാമംഞാന്്ടചയ്വ്നിഷ്ഠശയാടെന്്്ം
േിഷ്്ജീവിതകാലഘട്്ത്്ിലെിയന്
നഷ്്കഷ്്ങ്്ളില്്നിശ്ന്കിശ്ല്വിശമാചനം?

ഹാപ്്ിനെൽഫി
പഴയക്ട്്ായ്മകള്ടെഓര്്മ്്കള്് പങ്്്വയ്ക്്ാം.ക്ട്്്കാശരാടൊപ്്ംക്ട്ംബ
ശ്ത്ാടൊപ്്ംമ്ന്്പ്എട്ത്്ിട്്്ള്്ടസല്്ഫികള്്അയച്്്തര്.ച്വടെടകാട്ത്്ി
രിക്്്ന്്രീതിയില്്അെിക്്്റിപ്്്ം

നഷ്്ബോധത്്ിന്്്നാള്കള്്...
കഴിഞ്്ഓണക്്ാലഓര്്മ്്യില്്ചങ്്നാശേരിചീരഞ്്ിറജിയ്പിസ്ക്ളില്്നിന്്്.



മരതുുുിടി.എം.ഡോമസ്ഐസകുുിതുുുഡനതുെവു
തുുിൽആെപുുുഴമണുുെതുുിൽനടതുുുനുു

രപുവർതുുനങുുൾകുുുസാഡകുുെികസഹായംനൽ
കുനുുതുഡോയുതസബാസുുുുുേതുുുഡനതുെവുതുുിലു
ളുുതടകജുൻഷേുകമുുനിയാണ.ുസിപിഎംരപുവർ
തുുകതനാനുുുമതലുുകുുിലംുമനുഷേുസഡ്നഹവംു
ഡസവനവുതമാതകുുയായിവളർനുുുവനുുസാഹെ
െേുങുുൾമുെംഇടതുെിതുുകളായിരുനുുുമനസി
ൽ.
2018തെരപുളയകാെതു്ുകൺഡരുോൾറുമിതുുു
ചുമെെയംുെനികുുായിരുനുുു.ഇെിതുുുഭാഗമാ
യികുതറയധികംഡോഫറുു്ുതവയറുകൾെയാറാ
കുുിയിരുനുുു.കുടാതെസക്ുൾഡിജിറുുവെഡസ
ഷതുുുഭാഗമായിഎലുുാസക്ുളുകളിതെയംുതടെി
കാസുുുുിങുസുുുുുഡിഡോയംുഅവതയഡോജിപുുിചുുു
തോണുുുളുുരപുാഡദശികസക്ുൾതനറുുുവർകു്ു,രപു
െിഭാെീെംപദുുെിയിതെഓൺവെൻവിദേുാഭേുാ
സം.പാെിഡയറുുീവുഡമഖെയിൽനിനുുുംതുടങുുിയ
സഡ്നഹജാെകതുുിതുുുതടെിതമഡിസിൻപെീ
കുുണങുുൾ,പചുുകുുറിസംഭെണതുുിനുളുുഐടി
പുുാറു്ുഡോമുകൾ.
ആെേുാടുഡലുുകുുിതെമുഴുവൻപൗെൻമാരുതട
യംുആഡോഗേുവിവെഡിജിവറുുഡസഷൻ,മാൊെി
കുുുളംപഞുുായതുുിനുഡവണുുിആൻഡരുോയിഡുെ
കുുദാനഡയറകറുുുറി,സവുാെരതുുുുേസമെഡസനാനി
കളുതടഡയറകറുുുറികുുുളുുവിവെഡശഖെണഡോ
ഫറുു്ുതവയർ,ആെപുുുഴയിതെതഹറിഡറുുജുമയുുസിയ
ങുുൾകുുുളുുസാഡകുുെികഉപഡദശങുുൾനൽകൽ,
ജനകീയഭകുുണശാെ,പാെിഡയറുുീവുശംുഖെക
ൾ,സാനിഡറുുഷൻവിവെഡശഖെണംതുടങുുിനിെ
വധിഡമഖെകളിലംുരപുവർതുുിചുുുഡോരുനുുു.
ഇതൊനുുുംഒരുപാർടുുിഡകരദുുുീകുെമതലുുനുുൊ
ണുരപുഡെുേകെ.എലുുാപാർടുുികുുാരംുഡെർനുുകു
ടുുായമുകളാണുഡസവനങുുൾകുു്പിനുുിൽ.െനി
തകുാുപുുംസുഹുതുുുകുുളംുവിശപുുിതുുുവിെയറി
ഞു്ുവളർനുുെിനാൽെതനുുപദുുെികൾതകുുലുുാം
പിനുുിൽകുടുുുകാരംുഉണുുാവാറുണു്ു.
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തോവിഡുഅനതുുെകാെതുതുആശയവിനിമയങുുൾകുുുംബിസിനസ്മീറുുിങുുുകൾകുുും
ഓൺവെൻ കുുാസുകൾകുുും കുടുുായമുകൾകുുുതമലുുാം
ആവശേുമായിവരുനുുൊണുസുെകുുിെമായവിഡിഡോ
ഡോൺഫറൻസിങുആപ.ുവെിയഡോെിൽഡഡറുുവക
കാെേും തെയുുാനുളുുെിനാൽെഡദുുശീയമായആപുവിക
സിപുുികുുുനുുൊകംുഉെിെതമനുു്പെരംുഅഭിരപുായതപുുടുുി
രുനുുു.ഗുഗിൾ,സംു,ജിഡോതുടങുുിയവമുുനുുാരുമായിമ
തുുെികുുുകതയനുുതവലുുുവിളിഏതറുുടുതുു്ആെപുുുഴമാൊ
െികുുുളംസവുഡദശിഡോയുതസബാസുുുുുേൻനയികുുുനുുതട
കതുജൻഷേുഡോഫറുുു്തവയർതടകഡുോളജീസ്എനുുകമുു
നിെണുുായിെഡതുാുളംമതുുൊർഥികൾപതകുുടുതുുഡദശീ
യഇനുുഡവഷൻെെഞുുിൽഒനുുാമതെതുുിതയനുുതുഅഭി
മാനംപകരുനുുൊണ.ുഡകരദുുുസർകുുാെിതുുുഡിജിറുുൽഇ
തുുുേപദുുെിയുതടഭാഗമായിനടനുുമതുുെതുുിൽതടകതുജ
ൻഷേുഅവെെിപുുിചുുരഗുാമീണനനുുയുളുുവി-കൺഡോൾ
ആപുവഴിയായിെികുുുംസർകുുാെിതുുുഔഡദുോഗികവിഡി
ഡോഡോഗങുുൾനടതുുുകതയനുുുംവേുകുുമാകുുിയിടുുുണുു്.
ഇനുുഡവഷൻസിതുുുഡമഖെയിൽസംഭവികുുുനുുവെിയ
മാറുുങുുളിഡെകുു്ൊജേുവംുസംസുുാനങുുളംുചുവടുമാറുുി
യിടുു്അധികവർഷങുുളായിടുുിലുു.നുെനസാഡകുുെികവിദേു
യുതടകുെിപുുുംയുവസംെംഭകരുതടഊർജവംുഒനുുുഡെ
ർനുുഡപുുൾപെമുുൊഗെെീെികളിൽനിനുു്മാറിെിതുുി
കുുുനുുവരുതടവിജയഗാഥകൾഉയർനുുുഡകൾകുുാൻതുട
ങുുി.ഒപുുംപെിരശുമങുുളുതടയംുപൊജയങുുളുതടയംുവേുഥ
കളംു.കഴിഞുുഅഞുുുവർഷമായിഇതുുുേനടതുുുനുുമു
ഡനുുറുുംആഡോളഇനുുഡവഷൻസുെികവേുകുുമാകുുുനുുു
ണുു്.2015ൽ81ാംസുുാനമായിരുനുുതുതുടർചുുയായമിക
വിലുതട52ഡെകുു്എതുുിയിടുുുണുു്.ഈെംഗതുു്സുസുുിെ
മായരപുകടനമാണുൊജേുംനടതുുിതുകുണുുിെികുുുനുുത.ു
ആഡോളസുെികയുതടചുവടുപിടിചുുുളുുഡദശീയസു
െികയിൽഇെിനുസമാനമായരപുകടനമാണുഡകെളംകാ
ഴെുവചുുത.ുകർണാടകം,െമിഴുനാട,ുമഹാൊഷ്രടുതുടങുുിയ
സംസുുാനങുുളാണുവിവെസാഡകുുെികവിദേുയിൽമുൻപ
തുുിയിലുളുുത.ുനിഡകുുപങുുതളആകർഷികുുുനുുെിലംുഇ
വർെതനുുയായിരുനുുുമുനുുിൽ.ആനിെയിഡെകുു്ഡകെളം
കടനുുുവെികയംുനിഡകുുപസാധേുെകളിൽെമിഴനുാടി
തന മറികടകുുുകയംു തെയെുിെികുുുകയാണ.ു തടകഡുോ
പാർകുുിൽതുടങുുിഐടിമിഷനിലുതടയംുസുുുുാർടുുപുമിഷ
നിലുതടയംുവളർനുു്ഡിജിറുുൽസാഡകുുെികസർവകൊ
ശാെയിഡെകുു്എതുുിനിൽകുുുനുുഡകെളതുുിതുുുവളർചുു
ഡോകംരശുദുുികുുുനുുുണുു്.ഡദശീയറാകുുിങുുിൽഡകെളസുുുുാ
ർടുു്അപുമിഷൻഒനുുാംസുുാനംഡനടിയതംുഓർമിഡകുു
ണുുൊണ.ു
രപുകുെിഭംഗി,കഥകളി,വളുുംകളി,ആഡോധനകെക
ൾ,ആയുർഡവദംതുടങുുിയപെമുുൊഗെസമുുതുുിതുുു
ഡപെിൊയിരുനുുുഇരെുയംുകാെംഡകെളതുുിതുുുതപരുമ
തയകുുിൽതോവിഡുഅനതുുെകാെതുു്അവതയഡപുുതെ
െതനുു രപുസകുുിഇനുുഡവഷനുകൾകുുുംസുുുുാർടുുപുുുകൾ
കുുും സംെംഭങുുൾകുുുമുണുുാകംു. തോവിഡു കാെതുതു
നിയാമകങുുൾപാെികുുാൻഡകെളതുുിതെയുവാകുുൾക
ണുുുപിടിചുു്അവെെിപുുിചുുവിസമ്യങുുൾപെതുണുു്.അവ
യിൽഏറുുവംുരശുഡദുുയമായിതടകുതജൻഷേുയുതടവി-ക
ൺഡോൾഡോഫറുുു്തവയർമാറുകയാണ.ുആെപുുുഴയി
തെഒരുസാധാെണമതുുുേതുതുഴിൊളികുടംുബതുുിതെ
അംഗമായഡോയുതസബാസുുുുുേൻവർഷങുുളുതടപെിരശുമ
തുുിലുതടപടിപടിയായാണുഈഡനടുുതുുിഡെതകുുതുുിയ
ത.ുപതുു്വർഷംമുൻപുകമുുനിസുുാപികുുുഡമുാുൾതകാ
ണുുുനടനുുസവുപനുമാണുസാകുുാതകുെികുുതപുുടുുത.ുആയാ
രെുയിൽആെപുുുഴയിതെഒടുുുമികുുരപുാഡദശികവികസന
പെിപാടികൾകുു്സാഡകുുെികമായപിൻബെംനൽകാനംു
സാധിചുുു.വായനശാെമുെൽസക്ുളുകളംുൊബുകളംു
വതെയുളുുജനകീയ രപുസുുാനങുുൾആമികവുഡനെിടുു്
അനുഭവിചുുൊണ.ുഡകെളതുുിതെഉൾനാടുകളിൽനിനുുു
െതനുുയംുഡൊഡകാതുുെആശയങുുൾരുപം വകതകുാു
ളുുുനുുുതവനുുതുതെറിയകാെേുമതലുുനുു്ഡകരദുുുമരതുുുിെവിശ
കുുർരപുസാദുസാകുുുേതപുുടുതുുുകയംുതെയതു.ു
ഡോയു തസബാസുുുുുേതനയംു ഡോണി ഡോമസിതനയംു
ഡോലുളുുവെിൽനിനുു്ആഡവശമുൾതുകുണുു്ഈെംഗ
ഡതുുകുു്ധാൊളംയുവാകുുൾകടനുുുവരംു.അവർകുു്വള
ൊനാവശേുമായസാമുുതുുികപിൻബെവംുഅനുഗുണ
മായഇഡുകുസിസുുുുവംുഉറപുുുവരുതുുാൻകഴിയണം.കഴി
ഞുുആറുമാസംതോണുു്മെയാളിമനസിൊകുുിയഒരു
കാെേുംഇുുുർതനറുു്കണകറുുുിവിറുുികുു്തമചുുതപുുടുുഗുണനിെ
വാെംഉണുുായിെികുുണതമനുുൊണ.ുഅടിസുുാനസൗക
െേുവികസനതുുിൽഡോഡുഡോതെയംുപാെംഡോതെയംു
ഒപറുുുികുുൽവഫബർവഴിയുളുുഇുുുർതനറുു്ശംുഖെയംു
ഉൾതപുുടണതമനുു്സാധാെണകുുാർവതെയംുഅഭിരപുായ
തപുുടുുുതുടങുുി.വായപുകളുതടനുൊമാെകളംുഏയഞുുുൽ
ഫണുുിങുുിതുുുകർകുുശവേുവസുുകളംുഒഴിവാകുുുനുുെെ
തുുിൽരഗുാൻറുകളംുഉദാെവായപുകളംുസംെംഭകർകുു്ഒ
ഴുകിതയതുുാൻസർകുുാർമനസുുുവയകുുുതടു.ുപുെിയകാ
െതുുിതുുു കുളമുുടിതോചുുഅധികാെികൾ െിെിചുുറിയ
ണം.
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ഇ ന്്്യ യ ്ടെ അ ഭി മാ നം

തകാവിഡുകാെതതുുമഹാഡോഗങുുൾ

തകാവിഡുകാെമാതണകുുിലംുവേുാപകമായിഡോഗ
ങുുൾനടകുുുനുുുണു്ു.മുൻപുതസമിനാറുകൾആ
യിരുതനുുകുുിൽഇഡപുുഴതുതവബിനാർആയിമാറി.
സാംസക്ാെികപെിപാടികൾൊജേുതുുാകമാനം
വേുാപകമായിനടകുുുകയാണ.ുസാംസക്ാെികപെി
പാടികൾഅെിർതുുികൾഇലുുാതെഡോകവേുാപ
കമായി.ഡൽഹിയിതെഡയാ,ഡകെളതുുിതെഡയാ
തെറുരഗുാമതുുിതെഒരുസാംസക്ാെികസംഘടന
നടതുുുനുുപെിപാടിയിൽഡോകതുുിതെവിവിധ
ഭാഗങുുളിൽനിനു്ുആളുകൾപതകുുടുകുുുനുുു.ഒരു
പെിപാടിയിൽനുറിഡെതറവേുകുുികൾപതകുുടുകുുു
നുുുഎനുുതംുഎടുതു്ുപറഡയണുുൊണ.ുഹാൾവാ
ടകയംു,മറു്ുതെെവുകളംുകുറനുുതംുകുടുെൽ
ആളുകളുതടപകുുാളിതുുമുണുുാകുനുുതംുതുടർ
നുുുംപെിപാടികൾസംഘടിപുുികുുുവാൻസംഘാട
കതെഡരുപെിപുുികുുുനുുു.
ഡോകുഡൗണിതുുുആദേുനാളുകളിൽസാം
സക്ാെികനായകർസജീവമായിതവബിനാറുകളി
ൽപതകുുടുതുുിരുനുുു.പെിവിൽനിനു്ുവിപെീെമാ
യിവളതെഡയതറതസമിനാറുകളംു,സാംസക്ാെി
കപെിപാടികളംുൊജേുതുുാകമാനംനടകുുുനുുു
എനുുൊണുഇഡപുുഴതതുുസവിഡശഷെ.ഇഡപുുൾ
എലുുാവരംുവവകുഡനുുെങുുളിതെസാംസക്ുുാെി

ക,ൊഷ്രടുീയെർചുുകളിൽെിെകുുിൊണ.ുപരെുങുു
ളിൽതവബിനാറുകളുതടപെസേുങുുൾവേുാപകമാ
യിവനുുുതുടങുുിയിെികുുുനുുുഎനുുുളുുതുഒരുവ
െിയമാറുുമായികാണണം.
തോവിഡുഡോഗംവേുാപികുുുകയാതണകുുിൽ
ഡോലംുപാർെതമനുുുും,നിയമസഭകളംുസഡമുുളി
കുുുനുുെിനുളുുഒരുകുുതുുിൊണുസർകുുാരുകൾ.
തെെതഞുുടുപുുുകൾഎങുുതനനടതുുണംഎനുുു
ളുുെർചുുകൾതെെഞുുടുപു്ുകമുുിഷനിൽസജീവ
മായിരുനുുു.ൊഷ്രടുീയപാർടുുികതളലുുാംെതനുുഅ
വരുതടഡോഗങുുൾപെിവുതെറുുാതെഇഡപുുൾനട
തുുുനുുു.ഓൺവെൻവഴിയുളുുസഡമുുളനങുുളി
ൽനിനു്ുഒഴിഞുുുമാറാൻപറുുാതുുഅവസുുയാ
ണുളുുത.ുതനറു്ുവർകു്ുഡൊശമായെിനാൽകണ
കുുൻകിടുുിയിലുുഎനുുമുടതുുൻനേുായങുുൾമാരെു
ഡമഇഡപുുൾപറയുവാൻപറുുുനുുുളുുു.
ഡൽഹിയിതെപാർെതമു്ുുമദുുിെംതസപറുുുംബർ
െണുുാംവാെതുുിനുഡശഷംനടകുുുനുുസഡമുുളന
തുുിനായിഒരുങുുുകയാണ.ുമാധേുമരപുവർതുുകർ
കുുുംസദുുർശകർകുുുംഡവണുുിയുളുുഗേുാെറികൾ
അംഗങുുൾകുുായിഡവർെിെികുുുനുുനടപടികൾ
തുടങുുിതയനുുാണുഅറിയുനുുത.ുവെിയസര്കുീനു
കൾൊജേുസഭയിലംുഡോകസുഭയിലംുതസൻരടുൽ
ഹാളിലംുസുുാപിചുുുതോണുുിെികുുുകയാണ.ുപാർ
െതമു്ുുസഡമുുളനംനടകുുുഡപുുൾമുൻപുളുുെി
തനകുുാൾകുറവുജീവനകുുാതെമാരെുഡമവിനേുസി
കുുുകയുളുുു.
ൊജേുസഭാസഡമുുളനംനടകുുുകഡോകസുഭയി
ലംുൊജേുസഭയിലുമായിയിെികുുും.ഡോകസുഭാസ
ഡമുുളനംൊജേുസഭയിഡെയംു,ഡോകസുഭയിഡെയംു
തസൻരടുൽഹാളിഡെയംുസൗകെേുങുുൾഉപഡോഗി
ചുുാണുനടപുുിൊകുുുക.ഒനുുിടവിടുുദിവസങുുളിൽ
ആയിെികുുുംൊജേുസഭയുഡടയംു,ഡോകസുഭയുഡട
യംുസഡമുുളനങുുൾഉണുുാകുകഎനുുുംഅറിയു

നുുു.
അംഗങുുതളെമുുിൽഡവർതുുിെികുുുനുുെിനായി
ഡോളികാർബഡണറു്ുഷീറുുുകൾഉപഡോഗിചു്ുരപുഡെുേ
കകേുാബിനുകൾനിർമിചുുുതുടങുുിയിെികുുുനുുു.
സീഡോഅവർഎനുുരശുഡദുുയമായനടപടിരകുമംഉ
ഡപകുുികുുുവാനാണുഇഡപുുൾെീരുമാനതമനുുറി
യുനുുു.സഭാനടപടികൾകഴിഞുുാൽഒരുനിശുുി
െസമയതുുിനുളുുിൽപാർെതമു്ുുമദുുിെതുുിൽ
നിനു്ുഅംഗങുുൾകു്ുപുറഡതുുകു്ുഡോഡകണുുൊ
യിവരംു.പാർെതമു്ുുഅംഗങുുൾകുുുഡോലംുസ
ഭകഴിഞുുാൽമുൻപഡതുുതുഡോതെെർചുുകളിൽ
ഏർതപുുടുുുകുടിനിൽകുുുവാൻഅനുമെിഉണുുായി
െികുുുനുുെലുു.മാധേുമങുുൾകു്ുകടുതുുനിയരതുുുണ
വംുസദുുർശകർകു്ുപുർണമായവിെകുുുംെൽ

കുുാെഡതുു
കു്ുഏർ
തപുുടുതുുി
യിടുുുണു്ു.
ഡകെള
നിയമസഭ
കുടുനുുെി
നുപാർെ
തമൻറുസ
ഡമുുളനം
കുടുനുുതു
ഡോതെയു
ളുുബുദുുി
മുടുുുകൾഉ
ണുുാകിലുു.
ഡകെളനി
യമസഭയി
തെഇെി
പുുിടങുുൾ
രകുമീകെി
കുുുകയംു

ആദേുെവണഅംഗങുുളായവതെമറുുുഗാെറികളി
ൽഇരുതുുുനുുെിനുളുുരകുമീകെണങുുൾതെയുുുക
യംുതെയെുാൽമെി.ഇതുഡദശീയെെതുുിൽഡോ
ലംുെർചുുയാണ.ുഡപപുുറുകൾഒഴിവാകുുിതോണുുു
ളുുസഡമുുളനെീെിഡകെളനിയമസഭതോഡോണ
കാെതുുിനുമുൻഡപതുടങുുിയിരുനുുുഎനുുതുഇ
ഡപുുൾഡദശീയെെതുുിതെവെിയെർചുുയാണ.ുപാ
ർെതമുുുിൽഡകെളനിയമസഭതയമാതുകയാകുുാം
എനുുപൊമർശംഡോലംുഉണുുായിഎനുുതുനമു
കു്ുഅഭിമാനികുുാൻകാെണമാണ.ു
രപുമുഖമാധേുമസുുാപനങുുൾഡോലംുഅവരു
തടവാർഷികതസമിനാറുകളംുെർചുുകളംുഓൺ
വെനിൽനടതുുുനുുതുപെിവായിെികുുുനുുു.വൊ

നിെികുുുനുുതവബിനാർപെിപാടികൾവളതെമുൻ
കുടുുിപെരംുരപുഖേുാപിചുുുകഴിഞുുിെികുുുനുുു.െ
കുുകുുണകുുിനുരുപതെെവാകുുിനടതുുിയിരുനുു
പെപെിപാടികളംുഇഡപുുൾഡിജിറുുൽരുപതുുിൽ
അവെെിപുുികുുുനുുു.സംഗീെവംുനുതുുവംുഓൺ
വെനിൽപെീകുുികുുതപുുടുനുുഒരുപുെിയരപുവ
ണെെതനുുനമുുൾഇഡപുുൾകാണുനുുുണു്ു.പ
തുുുനർതുുകർപതുുിടതു്ുനിനു്ുഒഡെഡോതെചു
വടുവയകുുുുനുുപെീകുുണംഅടുതുുകാെതു്ുതെ
വനുുയിൽനടനുുതംുനാംകണുുു.വരംുനാളുകളി
ൽഇതുുെംപെീകുുണങുുൾഒരുസുുിെംപെിപാടി
യായിമാറംു.കൊഡമളകളംുെതുുമയെിരെുെെനാ
മതുുെങുുളംുഓൺവെനിൊയിനടതുുികഴി
ഞുുിെികുുുനുുു.
ൊജേുതതുുസക്ുളുകളിൽഓൺവെൻകുുാസു
കൾനടകുുുനുുുഎനുുുളുുതുഒരുരപുഖേുാപനംമാരെു
മാണ.ുഇതുുുേയുതടബഹുഭുെിപകുുംരഗുാമങുുളിലംു
ഇുുുർതനറുുുംകമുുുയുടുുറംുഎതുുിയിടുുിലുുഎനുുുളുു
യാഥാർഥേുംെിെിചുുറിഡയണുുതുണു്ു.പെരഗുാമങുുളി
ലംുവവദയുുെിഡോലംുഎതുുിയിടുുിലുുഎനുുുളുു
ൊണുസെേും.സാംസക്ാെികപെിപാടികൾഗംഭീ
െമായിഡോകതുുിതുുുപെഭാഗങുുളിൽനടകുുു
ഡപുുൾവിദേുാഭേുാസെംഗതു്ുഡവണുുരെുമുഡനുുറുുംന
ടതുുുവാൻഇതുുുേയകുു്ുസാധിചുുിലുു.അതുഡവഗ
തുുിൽനടപുുിൊകുുുവാൻസാധികുുുതമനുുുംഡോ
നുുുനുുിലുു.തകാവിഡിനുമുമു്ുഡോലംുസക്ുളിഡെ
കു്ുവിദേുാഭേുാസതുുിനായിരഗുാമതുുിതെകുടുുികതള
എതുുികുുുവാൻനാംപെഡപുുഴംുപൊജയതപുുടുുിടുുു
ണു്ുഎനുുുളുുതുെിെിചുുറിഡയണുുിയിെികുുുനുുു.

വിജയ ്ചൗക്്്
സധ്ീർനാഥ്

കടലോരത്്ിന്്്നന്്,കടൽകടന്്്നെര്മ
പി.ബി.ബിച്്്

വിഡിഡോഡോൺഫറൻസിങുുിനുപുെിയെഡദുുശീയഡോഫറുുു്തവയർഉ
ണുുാകുുുനുുതുഅരെുതവലുുുവിളിയായിഡോ
നുുിയിരുനുുിലുു,എനുുാൽഅെിതെവേുെേു
സെ്െകളാണുഅതുതെെതുഞുടുകുുുനുു
െിൽഡകരദുുുസർകുുാർ കതണുുതുുിയത.ുഅ
തുഡോതെവേുെേുസെ്മായജീവിെവംുഈ
വിജയതുുിനുപിനുുിലുണുു്.
ഡോകഡുൗൺതുടങുുിയഡശഷംഏരപുിൽ
മാസതുുിൊണുഡകരദുുുസർകുുാെിതുുുഇ
തുനുഡവഷൻെെഞുുിൽപതകുുടുകുുാൻഅ
വസെംെഭിചുുത.ുനാലുമാസംതകാണുു്നിെ
വിതെമറുു്വിഡദശവിഡിഡോഡോൺഫറൻ
സിങുഡോഫറുുു്തവയറുകഡോടുകിടപിടകുുു
നുുെെതുുിൽഒരുപുുാറുു്ഡോംനിർമികുുുക
തയനുുതുഏതുകമുുനിതയസംബനുുിചുുും
തവലുുുവിളിയാണ.ുഎനുുാൽഡെർതുുെഇൻ
ഡോപാർകുുിൽരപുവർതുുികുുുനുുതെറിയ
സുുുുാർടുുപുകമുുനികുു്ഇെരെുതവലുുുവിളിയാ
യിഡോനുുിയിരുനുുിലുു-തടകജുൻഷേുമാതന
ജിങുഡയറകറുുുറംുെീഫുഎകസുികയുുടുുീവുഓ
ഫീസറുമായആെപുുുഴപാെിെപുുളുുിപളുുി
കുുതുുയുുിൽഡോയിതസബാസുുുുുേൻഎനുു44
കാെൻപറയുനുുു.
""ഡമകുു്ഇൻുുഇതുുുേ''വിഡിഡോഡോൺുുഫ
റൻുുസിങുഡരുപാഡകറുുു്നിർമികുുാൻുുഇതുുുേൻുു
കമുുനികൾുുകുുുംസുുുുാർുുടുു്അപുുുകൾുുകുുുമാ
യിഡകരദുുുസർുുകുുാെിതുുുമിനിസര്ടുിഓഫുഇ
െകുഡരുോണികുസ്ആൻുുഡുഇൻുുഫർുുഡമഷൻുു
സംഘടിപുുിചുുതടകുഡോളജിെെഞുുിൽുുപ
തകുുടുതുുെണുുായിെംകമുുനികളിൽുുനിനുുാ
ണുഈവിജയതമനുുതുകുടിപറയുഡുപുഴാ
ണുഒരുതോചുു്കടഡോെരഗുാമതുുിൽുുനി
നുുുംൊജേുതുുിതുുുതനറുകയിതെതുുിയ
ഡോയിയുതടഅഭിമാനകെമായഡനടുുംമന
സിൊകുുാനാവുനുുത.ുെനികുുുംടീമിനംു
വകവെികുുാനായവിജയതുുിതുുുആഡോ
ഷങുുൾകുുിതട"തമതരുടാവാർതുു'ഡോടുമന
സുതുറകുുുകയാണുഡോയുതസബാസുുുുുേൻ.
മതുുുേതുതുഴിൊളികളുതടയംുകയർ

തോഴിൊളികളുതടയംുരഗുാമമായആെപുുുഴ
യിതെപാെിെപുുളുുിയിതെതെടുുികാടുുിൊണു
ഡോയുതസബാസുുുുുേതുുുവീട.ുവരുപമറിവിദേുാ
ഭേുാസംഡോലുമിലുുായിരുനുുമതുുുേതുതുഴി
ൊളിയായിരുനുുതസബാസുുുുുേതുുുയംുഡമെി
യുഡടയംുമകുുളിൽഇളയവൻ.ഡജഷഠ്ൻ
ഡോബംുഡോയിയംുതെറുപുുകാെഡതുുപഠി
കുുാൻമികവുപുെർതുുിയിരുനുുെിനാൽ
നാടുുുകാരുതടകണുുിലുണുുികളായിവളർനുുു.
മതുുുേബനുുനതുുിനുഡോയിെിെിതചുുതുുു
നുുപിൊവിതുുുവരുമാനതുുിൽകഴിഞുുി
രുനുുതെറുപുുകാെംവളതെദാെിരദുേുവംുപടുുി
ണിയംുനിറഞുുഅവസുുയിൊയിരുനുുു
തവനുു്ഡോയുപറയുനുുു.മതുുുേതതുാുഴിൊ
ളിതയനുു്പറയുനുുെിൽഒരുകുറവംുഡോ
നുുിയിടുുിലുു.
െീെംവറുെിയിൊയാൽപെഡപുുഴംുഒ
നുുുംകഴികുുാൻകിടുുാെിരുനുുതെറുപുുകാ

െം.കിടുുുനുുതുകഴിചുുുംനാടുുിതെസക്ുളിൽ
കാെേുമായിപഠിചുുുംവിദേുാഭേുാസംപുർതുുി
യാകുുിയഇരുവർകുുുംഎലുുാവതെയംുഡോ
തെനലുുഡോെിഡനടണതമനുുുംകുടംുബം
ഡോകുുണതമനുുുമായിരുനുുുആരഗുഹം.ഡി
രഗുിവതെഒരുപാടുകഷുുതപുുടുു്നാടുുിൽെതനുു
പഠിചുുു.തുടർനുു്തകാലുും ടിതകഎംഡോതള
ജിൽഎംസിഎയുകുുുംഡെർനുുു.എനുുാൽ
ഈസമയതുുാണുഎലുുാവരുതടയംുരപുെീ
കുുകതളബാകുുിയാകുുിഡോബുയാരെുയായ
ത.ുഎൻജിനീയറിങുുിനുപഠികുുുകയായിരു
നുുഡോബിനുഒരുവാഹനാപകടം.ആമെ
ണവാർതുുയകുുു്ഡശഷംെതുുുയംുകുടംു
ബതുുിതുുുയംുജീവിെവംുമാനസികനിെ
യുതമാതകുുതമാതുുംമാറി.എലുുാംമെിയാ
കുുാൻെീരുമാനിചുുെനികുു്പിനുുീടുപിനുുു
ണയായതുനാടുുുകാൊയിരുനുുു.പിൊവി
തുുുവരുമാനംഒനുുിനുതൊനുുിനംുെികയി

തലുുനുുറിയാവുനുുെിനാൽനാടുുിതെടയുുഷൻുു
തസുുുറുകളിലംുവീടുകളിലംുകുടുുികതളപ
ഠിപുുിചുു്തുടങുുി.അെിൽുുനിനുുുംകിടുുുനുുവ
രുമാനംതോണുു്വിദേുാഭേുാസംമുഡുനുടുുു
ഡോയിതകുാുണുുിെിതകുുയാണുകംപയുുടുുർഎ
ൻജിനിയറിങുുിതുുുസാധേുെകൾഅഡനുവ
ഷിചുു്തുടങുുുനുുത.ു
അനുു്ആരംുകംപയുുടുുർകണുുിടുുിരുനുുിതലുു
നുു്മതറുാുരുവശം.ഇഡപുുൾഈഡനടുുംഉ
ണുുായെിനുഡശഷമാണുനാടുുുകാർകുു്ഡോ
ലംുെതുുുരപുവർതുുനഡമഖെമനസിൊകുുി
യത.ുഡകരദുുു-സംസുുാനമരതുുുിമാരംുൊരഷുുുീ
യഡനൊകുുളംുസിനിമാനടനുുാരംുഒപുുംെ
നിഡകുുറുുവംുരപുിയതപുുടുുെതുുുനാടുുുകാരു
തമാതകുുസാമുഹേുമാധേുമങുുളിലുതടയംു
അലുുാതെയുതമാതകുുെതുുുഡപെിൽഅഭി
മാനംതകാളുുുനുുതുകാണുഡുപുൾഒരുപാടു
സഡുതുഷം.

2006 ൽ ഡോയുരപുസിഡുുുായിരുനുുഔവർവായനശാെകു്ു
തവബുവസറു്ുഒരുകുുിയാണുതുടകുും.
അനു്ുഡകെളതുുിൽമതറുാുരുവായന
ശാെയകുുുുംതവബവുസറു്ുഎനുുതുെി
തുുികുുാനായിരുനുുിലുു.പിനുുാതെ
2010ൽകുുബിതെഡരുോരഗുാമുകൾയുടു
ബുവെവുവഴിസംഡരുപഷണംതെയതുു
നാടുുുകാതെവീണുുുംതെടുുിചുുഡോയുഇ
ഡപുുൾആനാടിുുുയംുൊജേുതുുിഡുുു
യംുഅഭിമാനമായിമാറിയിെികുുുക
യാണ.ു
നമുുുതടനാടുുുകാർകംപയുുടുുർകണു്ു
തുടങുുുനുുസമയതു്ുഎംസിഎകഴി
ഞു്ുഇറങുുിയെിനാൽെതുുുപെപെീ
കുുണങുുളംുനാടുുിതെവായനശാെയി
ൽനിനുുായിരുനുുു.അനു്ുകംപയുുടുുർ
സാധേുെകൾവളർനുുുവരുനുുഡെയു
ണുുായിരുനുുുളുുു.പഡകു,ുപഠനഡശഷം
ഡോെിെഭികുുാൻബുദുുിമുടുുുണുുായിലുു.
ഡോയസു്ഡോൺഫറൻസിങിൽപഠി
ചു്ുതുടങുുി2009ൽസവുതുുമായിഎറ

ണാകുളതു്ുകമുുനിതുടങുുി.അനു്ുമു
െൽവീഡിഡോഡോൺഫറൻസ്ഡോ
ഫറുു്ുതവയറുകളുതടപെീകുുണംതുട
ങുുി.പിനുുീടു2013ൽപളുുിപുുുറംഇൻ
ഡോപാർകുുിഡെകു്ുകമുുനിമാറുുി.ഡശ
ഷം65ഓളംവരുനുുെതുുുസുുുുാഫുകളു
മായിഡെർനു്ുമറു്ുഡോഫറുു്ുതവയറുക
ളുതടപെീകുുണങുുൾതകുാുപുുംവീഡി
ഡോഡോൺഫറൻസ്ഡോഫറുു്ുതവയ
റിതനയംുകുറിചുുുംരശുദുുിചു്ുതുടങുുി.
ഏരപുിെിൽഡകരദുുുസർകുുാർഇതുുെ
തുുിൽസുുുുാർടുുപുുുകതളകുുണിചുുവിവ
െംഅറിയിചുുഡോതടവർഷങുുളായെ
ങുുളുതടഅധവുാനംഒരുരപുഡെുേകവർ
കുുിഡെകു്ുഡവെപു്ുതെയെുഡോതട
ഡോഫതുറുുുവയർജനികുുുകയായിരുനുുു.
എലുുാവരുതടയംുനിർഡദശംസവുീകെി
ചുുാണുവികൺഡോൾഎനുുഡപരംു.
ഈസർകുുാർവനുുഡശഷംഐടിതസ
കുടറിൽവെിയകുെിചുുുൊടുുംഉണുുായി
ടുുുണു്ു.ഇതുെങുുളുതടയംുസമാനമായ
പെസുുുുാർടുുപുുുകഡളയംുരപുവർതുുനങുു

തളപെഡപുുഴംുഡരുോതുുാഹനമായിമാ
റിയിടുുുണു്ു.
കമുുനിയുതടഅഞു്ുഡയറകറുുുർമാ
െിൽനാലുഡപരംുമെയാളികളാണ.ുെീ
ഫുതടകനുികുുൽഓഫിസർഅങുുുർജ
യുസവുാളംുെീഫുഓപുുഡററുുിങുഓഫിസർ
മാൊയഡോബിൻഡോമസംുഡയറ
കറുുുർമാൊയവിശാഖുബാെെരദുുുനംു
സുജിരെുസവുാമിനാഥനംുഉൾതപുുതടയു
ളുുവരുതടവർഷങുുളുതടഅധവുാനതുുി
തുുുഫെമാണുഈഡനടുും.നിെവിൽവി
യനാംദുബായുതുടങുുിയവിഡദശങുുളി
ലംുവിവിധസംസുുാനങുുളിലംുവകുു
നുുുുകൾഉണു്ു.ഇനിഒരുപാടുഡപർഡെടി
തയതുുുതമനുുാണുരപുെീകുുതയനുുും
ഡോയുപറയുനുുു.അചുുനംുഅമുുയംു
ഡനടുുങുുൾകണു്ുകുതടതുുതനുുയുണു്ു.
ഭാെേുെിൻസിഡോയിപുകുുാവുഡമെിഇ
മുുാകുുുഡെറു്ുവഹസക്ുളിതെഅധേുാ
പികയാണ.ുമകുുൾഅെൻ,ജിയഎൽ
സഡോയിഎനുുിവർസക്ുൾവിദേുാർ
ഥികളാണ.ു

2006ൽവായനശാലയകൂൂ്ൂവവബൂസസറൂ്ൂ,
2010ൽയൂടൂബൂസലവൂ

ഒടിപിനൽകിയംുഅലുുാതെയംുവളതെസുെകുുിെമായിവിൻഡോസ,്ഐഒഎസ,്ആൻ
ഡരുോയഡുുഅടകുുംഎലുുാപുുാറുു്ഡോമിലംുമറുു്വിഡി
ഡോഡോൺഫറൻസിങുഡിവവസുകളിലംുഉപ
ഡോഗികുുാം.കുടാതെപതകുുടുകുുുനുുവർകുു്െങുുളു
തടെീെിയിൽഇെിതുുുഫീചുുറുകൾമാറുുിഉപഡോഗി
കുുാം.മതുുെതുുിനുഅവസാനഘടുുതുുിതെതുുിയ
മുനുു്കമുുനികളിൽഒരുകമുുനികുു്മാരെുമാണുഇ
െിനുകഴിയുമായിരുനുുുളുുു.അെിഡനകുുാൾകുടു
െൽരപുഡെുേകെകളിൽകുടുെൽദുശേുമികഡോതട
സുെകുുിെമായിഉപഡോഗികുുാൻകഴിയുതമനുുെി
നാൽവികൺഡോൾ തെെതുഞുടുകുുുകയായിരു
നുുു.എടുു്ഭാഷകളിൽനിെവിൽരപുവർതുുികുുും.
കുുാസുകൾ,തെറിയമീറുുിങുുുകൾ,വെിയസഡമുുള
നങുുൾതുടങുുിഉപഡോകുുാവിതുുുആവശേുംഅ
നുസെിചുു്ഇെിതുുുഫീചുുർമാറുുിതയടുകുുാവംു.കുടാ
തെസുമിൽെഭേുമായതംുഎനുുാൽസാധാെണആ

ളുകൾഉപഡോഗികുുാതുുതുമായവിെഈടാകുുിഉ
പഡോഗികുുാവുനുുഇഡുുുണൊയുളുുനിെവധിഫീ
ചുുറുകളംുഇെിൽസൗജനേുമായിഉൾതപുുടുതുുിയിടുുു
ണുു്.3ജിതനറുു്വർകുമുെൽമുകളിഡെകുു്വളതെമിക
വുളുുദേുശേുങുുൾഎരെുഡപർഡോയിൻതെയെുാലംു
െഭികുുും.
ആപുുിൽുുവിവിധവിഡിഡോതറസലുഷനംുഓ
ഡിഡോകവുാളിറുുിയംുസാധേുമാകണം.എലുുാഉപകെ
ണങുുളിലംുരപുവർുുതുുികുുണം.നിെവധിആളുകളു
തൊതുു്ഒഡെസമയതുു്വിഡിഡോഡോൺുുഫറ
ൻസുുകൾുുനടതുുാൻുുസാധികുുണം.കുറഞുുതംു,
കുടിയതുമായബാൻുുഡുവിഡതുുുിൽുുരപുവർുുതുുികുു
ണം.ഇതുുെതൊരുആപുസുഷുുികുുാൻുുആരഗുഹി
കുുുനുുവർുുഏരപുിൽുു30നുമുൻുുപുെജിസുുുുർുുതെയുുണം
എനുുൊയിരുനുുുമരതുുുാെയംപറഞുുിെികുുുനുുത.ു
ഇതെലുുാംകുെേുമായെിനാൽവിഡോൾതസെകറുുു്
തെയുുതപുുടുുു.

സോഫറ്്്്വെയറിവ്്്പര്സയ്േകയ

സാമൂഹിക
പരൂവർതൂൂനങൂൂളിലംൂ
സൂൂിരംസാനൂൂിധയൂം
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അത്്ംനക്്തര്വം്വിനായകചത്ർഥിയം്
മഹാഗണപതിയ്നടജന്്ദിേമായവിോയകേ
ത്രഥിക്്ായിന്ക്പ്തങ്്ളഒര്ങ്്ി.ഇന്്ാണ്
ഈവരഷന്ത്വിോയകേത്രഥി.ഇന്്്ത
ന്ന്യാണ്അത്്ംേക്്പ്തവ്ം.ഗണപതിയ്നട
ജന്്േക്്പ്തവ്ംതിഥിയ്ംഒന്്ിച്്്വര്ന്്അപ്
ര്്വദിേമായതിോലഇത്്വണവിോയകേ
ത്രഥിദിേത്്ിലഗനണരനേഭജിക്്്ന്്ത്ഇ
രട്്ിഫലംേലക്നമന്്്വിര്ോസം.നൊവിഡ്
19മ്ലമ്ള്്േിയപ്ന്്ണങ്്ളേിലേിലക്്്ന്്
തിോലന്ക്പ്തങ്്ളിലഭക്്രക്്്േിയപ്ന്് ണ
ങ്്ള്ണ്്്.എന്്ാല,ഗണപതിന്ക്പ്തങ്്ളില്ം
മഹാന്ക്പ്തങ്്ളില്ംഅട്്പ്ദവ്യമഹാഗണപതി
നോമമ്ളന്പ്നടേടങ്്്കളേടക്്്ം.

ശ്ഭകാരയ്ങ്്ള്ലെമദവന
കഹദ്്വവിര്ോസമന്സരിച്്്ശ്ഭകാര്യങ്്
ള്നടനദവോണ്ഗണപതി.ത്ടക്്ംഗണപതി
പ്ജനോനടയായാലതടസങ്്ളകല്നമന്്ാണ്
വിര്ോസം.ന്ക്പ്തങ്്ളിനലപ്പതിഷ്ഠാമ്രത്്ി
ഏതായാല്ംഓനോദിവസന്ത്യ്ംേടങ്്്ക
ള്നടത്ടക്്ംഗണപതിനോമന്ത്നടയാണ്.
േിങ്്മാസത്്ിനലനവള്ത്്പക്്േത്രഥി
യിലാണ്പാരവതീ-പരനമര്േരപ്പ്തോയഗ
നണരന്്്ജേേം.അതിോലഗനണരേത്ര
ഥിനയന്്്ംഅറിയന്പ്ട്ന്്്ഈദിേം.
ഭാരതനോട്്ാനകവിോയകേത്രഥിആനോ
ഷിക്്്നമങ്്ില്ംമഹാരാഷ്പ്ടയ്ംമധ്യപ്പനദശ്മ
ടങ്്്ന്്നമഖലയിലാണ്ആനോഷങ്്ളക്്്പ

കിന്ട്റ്ക.ഗണപതിപ്പതികമകളമ്ന്്്മ്തല
11വനരദിവസംേീള്ന്്പ്ജകളക്്്നരഷം േ
ദിയിലേിമജ്്േംനേയ്്്ന്്താണ്ഉത്്നരന്്്യ
യിനലേടങ്്്.
നകരളത്്ിലന്ക്പ്തങ്്ള്മായിബന്്ന്പ്ട്്
താണ്വിോയകേത്രഥിആനോഷങ്്ള.പ്
ലരന്ച്108,1008ോളിനകരങ്്ളനൊണ്്്മഹാ
ഗണപതിനോമമ്ളന്പ്നടേടങ്്്കള്ണ്്ാക്ം.
പ്പത്യക്്ഗണപതിയായിസങ്്ലപ്്ിച്്്ആേനയ
ഇര്ത്്ിപ്ജേടത്്ാറ്ണ്്്.ഇത്്വണനൊവി
ഡ്19മ്ലമ്ള്്േിയപ്ന്്ണങ്്ളകണക്്ിനലട്
ത്്്ഗജപ്ജകളഉണ്്ാവില്്.

ഗണപതിലയദർശിക്്ാം
പഴവങ്്ാടി,സ്ര്യകാലടി,മള്്ിയ്ര,ഇടപ്്
ള്്ി നൊട്്ാരംത്ടങ്്ിയവയാണ്നകരളത്്ിനല
പപ്ധാേഗണപതിനക്്പത്ങ്്ള.തിര്വിതാംക്ര
നദവസേ്ംനോരഡിന്കീഴില്ള്്നൊട്്ാരക്്ര
നക്്പത്ത്്ില്ംേങ്്ോനരരിവാഴപ് ്ള്്ിനക്്പത്
ത്്ില്ംപപ്ധാേപപ്തിഷഠ്മഹാനദവോനണങ്്ി
ല്ംഉപനദവോയഗണപതിക്്്ത്ലയ്പപ്ാധാേയ്
മ്ണ്്.്നൊട്്ാരക്്രനക്്പത്ംഅറിയനപ്്ട്ന്്ത്
തനന്്മഹാഗണപതിയ്നടനപരിലാണ്.
കാസര്്നൊഡ്ജില്്യിലാണ്മഥ്ര്്അേന്ന്
ര്േരവിോയകന്ക്പ്തത്്ില്ംഉപനദവോയഗ
ണപതിക്്ാണ്പ്പാധാേ്യം.ഇവിനടയ്ംമ്ഖ്യപ്പ
തിഷ്ഠരിവോണ്.ഇവിടന്ത്ഗണപതിവിപ്ഗ
ഹംദിവസംനോറ്ംവല്പ്്ംവയ്ക്്്ന്്്ന്ണ്

ന്്ാണ്വിര്ോസം.
പരശ്രാമനപ്പതിഷ്ഠിച്്നതന്്്വിര്േസി
ക്്്ന്്പാലക്്ാട്ആലത്്്രഅഞ്്്മ്രത്്ി
മംഗലംന്ക്പ്തത്്ില്ംപ്പധാേപ്പതിഷ്ഠയായ
മഹാനദവനൊപ്്ംസ്ദരരേമ്രത്്ി,മഹാവി
ഷ്ണ്,പാരവതീനദവി,ഗണപതിഎന്്ീമ്ര
ത്്ികളക്്്ത്ല്യപ്പാധാേ്യമ്ണ്്്.ഇവിനടയ്ം
വിോയകേത്രഥിആനോഷിക്്ന്പ്ട്ന്്്.ക്
ടാനതഎല്്ാന്ക്പ്തങ്്ളിനലയ്ംേിനവദ്യങ്്ള
തയാറാക്്്ന്്തിടപ്്ള്്ികളിലഗണപതിയ്
ന്ണ്ന്്ാണ്വിര്ോസം.ഒന്ട്നറന്ക്പ്തങ്്ളില
തിടപ്്ള്്ിയിലാണ്ദിവസവ്മ്ള്്ഗണപതി
നോമംേടക്്്ക.വിനരഷാവസരങ്്ളിനലസദ്യ
കളിലവിഭവങ്്ളതയാറാക്ന്പ്ളആദ്യപ
ങ്്്ഗണപതിന്ക്ന്്്സങ്്ലപ്്ിച്്്അട്പ്്ിലേി
നവദിച്്ിര്ന്്്പഴയതലമ്റ.

െനന്്്ലനകണ്്ാൽെത്ർഥി
വിോയകേത്രഥിദിവസംേപ്ദ്്നേകാണ്
ന്്ത്നോഷമാനണന്്്ംവിര്ോസമ്ണ്്്.പിറന്്ാ
ളദിവസംസദ്യകഴിഞ്്്എഴ്ന്ന്ലക്്്ന്പ്
ളഗണപതിവീണന്പത.അത്കണ്്്പരിഹസി
ച്്്േിരിച്്തിന്ഗണപതിേപ്ദ്്നേരപിച്്്.ഈ
ദിവസംേപ്ദ്്നേകാണ്ന്്യാളകള്്നേന്്
നപര്നോഷംനകളക്്ാേിടവരന്ട്എന്്ായിര്
ന്്്രാപം.ഈദിവസംേപ്ദ്്നേകണ്്തിന്്്
ഫലമാണ്ഭഗവാന്പ്രീക്ഷ്ണന്നോല്ംസ്യമ
ന്്കംനോട്്ിന്ച്ന്്നപര്നോഷംനകളക്്ാന

ഇടവന്്നതന്്്ംപ്രാണത്്ിലപറയ്ന്്്.ഗ
ണപതിപ്ജയ്ംനോമവ്ംേടത്്ിയാണ്പ്രീ
ക്ഷ്ണനഅതിന്പരിഹാരംകണ്്നതന്്്ം
പ്രാണം.

നവ്തലമട്ക്്ാം,ഭജിക്്ാം
വിോയകേത്രഥിപ്വതനമട്ക്്്ന്്ത്ഗ
നണരപ്പീതിക്്്ഉത്്മമാണ്.ഈപ്വതംഅന്
ഷ്ഠിച്്ാലഅട്ത്്വിോയകേത്രഥിവനരഒ
ര്വരഷക്്ാലംസരവവിഘ്േങ്്ള്ംേീങ്്്നമ
ന്്ാണ്വിര്ോസം.ഏറ്്വ്ംച്ര്ങ്്ിയത്േത്
രഥി യ്നടതനലന്്്മ്തലപ്വതനമട്ക്്ണം.
ഒരിക്്നലട്ത്്്മത്്്യമാംസാദികളഉനപക്്ി
ച് ്ായിരിക്്ണംപ്വതം.എണ്്നതച്്്ക്ളിപാടി
ല് ്,പകല്റക്്വ്ംപാടില് ്.
േത്രഥിദിവസംസ്ന്രോദയത്്ിന്മ്ന്ന്
ക്ളിച്്്രരീരശ്ദ്്ിവര്ത്്ിവിളക്്്വച്്്കി
ഴന്ക്ട് ്്തിരിഞ്്ിര്ന്്്ഗണപതിനയഭജി
ക്്ണം.108തവണജപിച്്ാലഉത്്മം,ക്റ
ഞ്്ത്10പ്പാവര്യനമങ്്ില്ംജപിക്്ാനപ്രമി 
ക്്ണം.പിന്റ്ദിവസംത്ളസിതീരഥനോന്ക്
പ്തത്്ിനലതീരഥനോനസവിച്്്പാരണവിടാം.

"ഓംഏകദന്്ായവിദ്മനഹവപ്കത്ണ്്ാ
യധീമഹിതന്ന്ദന്്ിഃപ്പനോദയാത്','ഓം
ലംനോദരായവിദ്മനഹവപ്കത്ണ്്ായധീമ
ഹിതന്ന്ദന്്ിഃപ്പനോദയാത്'എന്്ീമപ്ന്്
ങ്്ളായിരിക്്ണംജപിന്ക്ണ്്ത്.ന്ക്പ്തങ്്
ളിലഗണപതിപ്ജയ്ക്്ായിതാമരയ്ംകറ്

കപ്്്ല്്്ംസമരപ്്ിക്്ാം.അപ്്ം,അട,നേറ്പ
യറ്ംരരക് ് രയ്ംഅരിമാവ്ംനേരന്്മധ്ര
പലഹാരമായമന�ദകംത്ടങ്്ിയവയാണ്ഗ
ണപതിയ്നടഇട്്േിനവദ്യങ്്ള.ഇവയ്ക്്്ള്്
വസ്ത്ക്്ളസമ രപ്്ിക്്്ന്്ത്ംഉത്്മം.വി
ോയകേത്രഥിദിേത്്ിലനപരില്ംോളി
ല്ംേത്രഥിപ്ജേടത്്്ന്്ത്മംഗല്യതട
സം,വിദ്യാതടസം,സന്്ാേതടസം,ഗ്ഹേി
രമാണതടസംഎന്്ിങ്്നേയ്ള്്വിഘ്േങ്്
ളഒഴിവാക്്ാനേല്്നതന്്്ംവിര്േസിക്്്ന്്്.
ഗണപതിനയനോഴ്താലമാപ്തംനോരാ,ഏ
ത്്മിട്കയ്ംനവണം.മ്ന്്്,അഞ്്്,ഏഴ്,12,
15,21,36,108ഇങ് ്നേയാണ്ഏത്്മിട്ക.

ഗണപതിലയന്്ാൽനപ്പഞ്്ം
432 നദവന്്ാര്നടകേതേ്യംഉളന്ക്ള്്്
ന്്നദവോണ്ഗണപതി.പ്പപഞ്്സങ്്ലപ്്ം
തന്ന്യാണ്ഗണപതിഎന്്്ംഎല്്ാഗണ
ങ്്ള്നടയ്ം(വിവിധങ്്ളായജന്്്,സസ്യജാ
ലവിഭാഗങ്്ള)നദവോണ്ഗണപതിനയ
ന്്്ംവിര്േസിക്്ന്പ് ട്ന്്്.മ്ഷികവാഹേ
ോയഗജരിരസ്ള്്ഗണപതിപ്പണവന്ത്
യ്ംബ്ദ്്ിനയയ്ംജ്്ാേന്ത്യ്മാണ്സ്
േിപ്്ിക്്്ന്്ത്.ഏകദന്്ംഅക്ദേതത്്ിന്്്
പ്പതീകം.ബ്ഹത്്ായരരീരംപ്പപഞ്്കലപ്്
േ.േത്രബാഹ്നവന്്ത്േിത്്ം, േിത്്ം,
ബ്ദ്്ി,അഹങ്്ാരം,മേസ്എന്്ിവനയസ്േി
പ്്ിക്്്ന്്്.

യോവിഡിന്മര്ന്്്േയട്്ത്്ിയെന്്
ൈര്്ജിയ്മായെത്്ിെ
പോകറ്്്ര്്ക്്്പിഴ
േ്യ്ഡല്്ഹി:നൊവിഡിനേതിരായമര്ന്്്കന്ണ്ത്്ി
നയന്്്അവകാരന്പ്ട്്ആയ്ര്്നവദനോക്റ്്ര്്ക്്്പിഴ
യിട്്്സ്പ്പീംനൊടതി.േിലവാരമില്്ാത്്അവകാരവാ
ദങ്്ള്്ഉയര്്ത്്ിനൊടതിയ്നടസമയംപാഴാക്്ിയതി
ോണ്പിഴ.ഹരിയാേസ്േനദരിയായആയ്ര്്നവദ
നോക്റ്്റായഓംപ്പകാശ്കവദ്യര്്യ്ക്്്10,000ര്പ
പിഴയാണ്നൊടതിവിധിച്്ത്.
രാജ്യന്ത്നോക്റ്്ര്്മാര്ംഗനവഷകര്ംനൊവിഡ്
പ്പതിനോധപ്പവര്്ത്്േങ്്ളില്്സജീവമായിമ്ഴ്കിയി
രിക്്്ന്പ്ള്്നതറ്്ായവാദങ്്നോനടസമര്്പ്്ിച്്നോ
ത്താല്്പര്യഹര്്ജിക്്്ര്ക്്വിമര്്രേമാണ്നൊടതി
യില്്േിന്്്നേരിട്്ത്.ബിഎഎംഎസ്ബിര്ദധാരിയാ
യഓംപ്പകാശ്താന്്േിര്്മ്്ിച്്മര്ന്്്നൊവിഡിനേ
തിനരപ്പനോഗിക്്ാന്്അന്വദിക്്ണനമന്്്ംഅതി
ോയിനകപ്ദ്്ആനോഗ്യമപ്ന്്ാലയത്്ിന്േിര്്ന്ദ്രംേ
ല്്കണനമന്്്ംആവര്യന്പ്ട്്ായിര്ന്്്നോത്താല്്പ
ര്യഹര്്ജിഫയല്്നേയ്തത്.

നൊവിഡ്കാൈസഭാസതമ്്ളെത്്ിന്
ഒര്ക്്ങ്്ൾഇങ്്നെ...
തിര്വേന്്പ്രം:പതിോലാംനകര
ളേിയമസയ്നടഇര്പതാംസന്മ്ള
േംതിങ്്ളാഴ്േനേര്ന്പ്ളഇത്വ
നരഇല്്ാത്്വിധംവ്യത്യസ്തമായഒ
ര്ക്്ങ്്ള.നൊവിഡ്പശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്േടക്്്ന്്സന്മ്ളേത്്ാോ
യിപ്പന്തയകപ്കമീകരണങ്്ള്്ഏ
ര്്ന്പ്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഈസന്മ്ളേംനേരാന്്മപ്ന്്ിസഭ
രിപാര്്രനേയ്തത്ഓഗസ്്്്്12ോ
ണ്.ഗവര്്ണ്്ര്്ഫയല്്ഒപ്്ിട്്ത്പിന്റ്
ന്്്.അംഗങ്്ള്്ക്്്സമന്്സ്അയച്്
ത്ഓഗസ്്്്്14ോണ്.അന്്്തന്ന്
അംഗങ്്ള്്ക്്്എസ്എംഎസ്ംഇ-
നമയില്ംഅ യച്്്.
േിലവില്്സഭയിനലആദ്യേിരയി
നലമ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്ംമപ്ന്്ിമാര്്ഉള്്ന്പ്
നടയ്ള്്അംഗങ്്ള്്ഒര്കനസരയി
ല്്ഒരാനളന്്േിലയില്ംപിന്്ീട്ള്്
േിരയില്്ഒര്കനസരയില്്രണ്്്നപ
ര്്എന്്േിലയില്മാണ്ഇരിപ്്ിടംഒ
ര്ക്്ിയിട്്്ള്്ത്.ഇതിന്പകരംനൊ
വിഡ്മാേദണ്്ങ്്ള്്ക്്ന്സ്തമാ
യിഎല്്ാഅംഗങ്്ള്്ക്്്ംപ്പന്തയക
കനസരയില്്ഇരിപ്്ിടംഒര്ക്്ിസാ
മ്ഹികഅകലംപാലിക്്ാന്്േടപടി
യായി.അംഗങ്്ള്നടനമരപ്്്റത്്്
സാേിക്ട്സര്്സ്്ാപിക്്്ം.മ്ഖാവ
രണത്്ിോയിമാസ്ക്,ഷീല്്ഡ്എ
ന്്ിവയ്ംകകയ്റയ്ംലഭ്യമാക്്്ം.
േിയമസഭാമദ്്ിരത്്ിനലക്്്പ്പനവ
രിക്്്ന്്വര്നടരരീരതാപേിലപ
രിനോധിക്്്ന്്തിന്ള്്ഏര്്പ്്ാട്
നേയ്തിട്്്ണ്്്.
സന്മ്ളേദിവസംഅതിരാവിനല
തന്ന്അംഗങ്്ള്്ക്്്ആ്്്ിജന്്നട
സ്്്്്നേയ്്്ന്്തിന്ഉള്്സൗകര്യംേി
യമസഭാമദ്്ിരത്്ില്ംഎം.എല.

എനോസ്്്്ലില്ംഒര്ക്്ാന്്ആനോ
ഗ്യവക്പ്്്ഡയറക്റ്്നറച്മതലന്പ്
ട്ത്്ി.ആ്്്ിജന്്നടസ്്്്ില്്നോസിറ്്ീ
വ്ആക്ന്്അംഗങ്്ള്്ക്്്രാജ്യസ
ഭാനതരന്ഞ്ട്പ്്ില്്നോട്്്നരഖന്പ്
ട്ത്്ാന്്അവസരനോര്ക്്ിയതിന്
നരഷംസഭാേടപടികളില്്പന്ങ്ട്
ക്്ാനതേിയമസഭാമദ്്ിരംവിട്്്നോ
കാന്്അവസരനോര്ക്്്ം.
നോത്ജേങ്്ളക്്്ള്്പബ്്ിക്
ഗാലറി,സ്പീന്ക്ഴ്സ്ഗാലറിഎന്്ി
വയിനലക്്്പ്പനവരേംഉണ്്ായിരി

ക്്ില്്.ഒഫീഷ്യല്്ഗാലറിയില്്അവ
ര്യംനവണ്്ഉന്ദോഗസ്്ന്്ാര്്ക്്്മാപ്ത
നമപപ്നവരേമ്ണ്്ായിരിക്്്കയ്ള്്്
എന്്്േീഫ്നസപക്ട്്റിനയഅറിയിച്്ി
ട്്്ണ്്.്സനമ്്ളേദിവസംഅംഗങ്്ള്
നടനമഡിക്്ല്്നസവേങ്്ള്്ക്്ായി
സൗകരയ്നോര്ക്്ി.ആംബ്ലന്്സ്ം
മറ്്്നമഡിക്്ല്്സംവിധാേവ്ംലഭയ്
മാണ.്സഭയ്മായിബന്്നപ്്ട്ന്്
സ്്്്ാഫ്അംഗങ്്ള്നടആ്്്ിജന്്നട
സ്്്്്മ്ന്്ക്റായിേടത്്്ം.
േിയമസഭാമദ്്ിരവ്ംപരസരവ്ം
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ാന്്േടപടിത്ട
ങ്്ി.സഭയ്ക്്്ള്്ില്്ഹാജരാക്ന്്
ഉന്ദോഗസ്്ര്നടഎണ്്ംപരമാവധി

ക്റയ്ക്്്ന്്തിനലക്്ായിമ്ഖ്യമ
പ്ന്്ി,ധേമപ്ന്്ി,പാര്്ലനമ്്്റികാര്യമ 
പ്ന്്ി,പ്പതിപക്്നേതാവ്എന്്ിവര്്
ഒഴിനകയ്ള്്വര്നടഅറ്്്്്ര്്മാനര
സഭയ്ക്്്പ്റത്്്നവയിറ്്്നേയ്്ണ
നമന്്്േിര്്ന്ദ്രംേല്്കിയിട്്്ണ്്്.
സന്മ്ളേേടപടികള്്നേരിട്്്സം
ന്പപഷണംനേയ്്ാന്്ോേല്കള്്ക്്്
അന്മതിയ്ന്ണ്ങ്്ില്ംഎല്്ാോേ
ല്കള്നടയ്ംക്യാമറകള്്സഭയ്ക്്്
ള്്ില്്അന്വദിക്്്ന്്തിന്ംപക
രംദ്ര്യങ്്ളലഭ്യമാക്്്ം.പ്പസ്്്ഗ്യാ

ലറികളില്്സ്്ലംലഭിക്്ാനതവര്
ന്്മാധ്യമപ്പവര്്ത്്കര്്ക്്്േിലവി
ല്്വീഡിനോക്യാമറകള്്ക്്ായിഉപ
നോഗിച്്്വര്ന്്ഗ്യാലറിയില്്താ
ല്്ക്്ാലികപ്പനവരേംഅന്വദി
ക്്്ം.പ്പസ്്്ഗാലറി,ഔന്ദോഗികഗാ
ലറിഎന്്ിവിടങ്്ളില്്ഒന്്ിടവിട്്ക
നസരകള്്മാപ്തംഅന്വദിക്്്ം.ഇല
ന്പ്ര്ണിക്നോട്്ിംഗ്യപ്ന്്ങ്്ള്്പ്പ
വര്്ത്്ിപ്്ിക്്ാന്്സാഹേര്യമില്്ാത്്
തിോല്്നോന്ട്ട്പ്്്ആവര്യമായിവ
ര്ന്്സദ്്ര്്ഭത്്ില്്കകകള്് ഉയ
ര്്ത്്ിനോഅംഗങ്്നളഎഴ്ന്ന്റ്്്
േിര്്ത്്ിനോനോന്ട്ട്പ്്്േടത്്ാോ
ണ്തീര്മാേം.

ചിറ്്ാറിലെമത്്ായിയ്ലെമരണം
സിബിഐഅനവ്േഷിക്്്ം
നൊച്്ി:പത്്േംതിട്്േിറ്്ാറില
നോറസ്്്്്കാര്നടകസ്്്്ഡിയിലി
രിന്ക്മത്്ായിഎന്്യ്വാവ്
മരിച്്സംഭവത്്ില്്സിബിഐ
അന്േേഷണം.നകസില്്സിബി
ഐഅന്േേഷണംആവര്യന്പ്
ട്്്ക്ട്ംബംേല്്കിയഹര്്ജി
പരിഗണിക്്്ന്പ്ള്്നൊടതി
യില്്േിന്്്ംവിമര്്രേംഉയര്
നമന്്തിരിച്്റിവിലാണ്സ
ര്്ക്്ാര്്തീര്മാേം.കഹന്ക്ട
തിനോലീസില്്േിന്്്ംറിന്പ്
ര്്ട്്്ആവര്യന്പ്ട്്ിര്ന്്്.ഈ
സാഹേര്യത്്ിലാണ്നകസ്സി
ബിഐയ്ക്്്വിട്ന്്ത്. ഇക്്ാ
ര്യംസര്്ക്്ാര്്നൊടതിനയഅ
റിയിക്്്ം.
പ്പതികളായവനരഅറസ്്്്്നേ
യ്്ാനതമ്തനദഹംസംസ്കരി
ക്്ിന്ല്ന്്േിലപാടില്്ഉറച്്്േി
ല്്ക്്്കയാണ്ക്ട്ംബം.മ
ത്്ായിയ്നടമ്തനദഹം25ദിവ
സമായിനോര്്ച്്റിയില്്സ്ക്്ി
ച്്ിരിക്്്കയാണ്.അതിേിനട
അനതസമയംവേംവക്പ്്്ഉ
ന്ദോഗസ്്ര്്ന്ക്തിനരകള്്
ന്ക്സ്എട്ക്്ാന്്പ്രമംേട
ക്്്ന്ന്ന്്ാനോപിച്്്നകരളഉ
ള്്ാടമഹാസഭരംഗന്ത്ത്്ി.
അന്േേഷണത്്ിന്്്വിരദാം
രങ്്ള്്,ച്മത്്ിയിരിക്്്ന്്വ
ക്പ്്്കള്്,മരണകാര ണം,
നോസ്്്്്നോര്്ട്്ംറിന്പ്ര്്ട്്്,േിയ
നോപനദരംഎന്്ിവഅടങ്്ിയ
വിരദമായറിന്പ്ര്്ട്്്കഹ
ന്ക്ടതിയില്്നൊട്ക്്ാന്്ത

യ്്ാറാക്്ിയിര്ന്്്.ഇതിേിനട
യാണ്വിവാദങ്്ള്്ഒഴിവാക്്ാ
ന്്സിബിഐഅന്േേഷണത്്ി
ന്ള്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാേം.
േിയമപരിരക്്യ്ള്്സ
ര്്ക്്ാര്്ഉന്ദോഗസ്്നരക്ട്ത
ല്്നതളിവ്കള്്കിട്്ാനതഅറ
സ്്്്്നേയ്താല്്പിന്്ീട്അന്േേ
ഷണഉന്ദോഗസ്്ര്്നൊടതിക
യനറണ്്ിവര്നമന്്ാണ്നോലീ
സിന്്്വാദം.എന്്ാല്്വേപാ
ലകനരപ്പതിപ്്ട്്ികയില്്നേ
ര്്ക്്ാത്്ത്ംഅറസ്്്്്നേയ്്ാ
ത്്ത്ംആനോപണവിനധയ
ര്്ക്്്മ്ന്്ക്ര്്ജാമ്യത്്ിന്വഴി
ഒര്ക്്്നമന്്ാണ്ക്ട്ംബത്്ി
ന്്്ആനോപണം.ഇതിേിനട
ആനോപണവിനധയരായവേ
പാലകരില്്ഭ്രിഭാഗവ്ംപട്്ിക
ജാതിപട്്ികവിഭാഗത്്ില്്ന്പ്ട്്
വരാനണന്്്ംഇന്പ്ള്്േടക്്്

ന്്സംഭവവികാസങ്്ള്്ഇവ
ര്്ക്്്മാേസികസംഘര്്ഷമ്
ണ്്ാക്്്ന്ന്ന്്്മാണ്നകരളഉ
ള്്ാടമഹാസഭഉയര്്ത്്്ന്്വാ
ദം.ഇനതല്്ാംവലിയവിവാദമാ
യിമാ റി.ഇനോനടയാണ്സ
ര്്ക്്ാര്്സിബിഐഅന്േേഷ
ണത്്ിന്പച്്ന്ക്ടികാട്്്ന്്
ത്.
നകസന്േേഷിക്്്ന്്ക്പകം
ഡിറ്്ാച്്്നമ്്്്ഡികവഎസ്പി
ആര്്.പ്പദീപ്ക്മാര്്അവധിയി
ല്്പ്പനവരിച്്നോനടക്പകം
പ്ബാഞ്്്ഡികവഎസ്പിആര്്.
സ്ധാകരന്്പിള്്യ്ക്്ാണ്
അന്േേഷണച്്്മതല.പ്പതികള്
നടഅറസ്്്്ിന് ള്്സാധ്യത
കവകിപ്്ിക്്ാോണ്വേംവ
ക്പ്്്ഉന്ദോഗസ്്ര്ംനോലീ
സ്ംതമ്്ില്ള്്ഒത്്്കളിക്്്
ന്്നതന്്ാണ്മത്്ായിയ്നടഭാ

ര്യഷീബയ്ംമറ്്്ക്ട്ംബാംഗ
ങ്്ള്ംആനോപിക്്്ന്്ത്.പ്പ
തികനളഅറസ്്്്്നേയ്്ാനതമ
ത്്ായിയ്നടമ്തനദഹംസംസ്
കരിക്്ിന്ല്ന്്േിലപാടില്്ഉറ
ച്്്േില്്ക്്്കയാണ്ക്ട്ംബം.
പത്്േംതിട്്സ്നപഷ്യല്്പ്ബാ
ഞ്്്ഡികവഎസ്പിയ്നടനേ
ത്ത്േത്്ില്ള്്അന്േേഷണം
രരിയായരീതിയിലന്ല്ന്്്ഹ
ര്്ജിയില്്ആനോ പിച്്ിര്ന്്്.ര
രിയായഅന്േേഷണംനവണ
നമന്്ാവര്യന്പ്ട്്്അധിക്ത
ര്്ക്്്േിനവദേങ്്ള്്േല്്കിയി
ട്്്ംഫലമ്ണ്്ായില്്.ഈസാഹ
േര്യത്്ിലാണ്സിബിഐ.ഉ
ള്്ന്പ്നടയ്ള്്ഏനതങ്്ില്ംനദ
രീയഏജന്്സിനകസന്േേഷ
ണംേട ത്്ാന്്േിര്്നദരിക്്ണ
നമന്്്ഹര്്ജിയില്്ആവര്യന്പ്
ട്്ത്.

അത്്ംമ്തൽ്്തിര്തോണംവനര
ഓൺലൈെിൽഓണവിര്ന്്്
തിര്വേന്്പ്രം: സംസ്്ാ
േ സാംസ്കാരിക വക്പ്്ി
ന്്്നേത്തേ്ത്്ില്്സൗത്്്
നോണ്് കള്്ച്്റല്് നസ്്്
റ്ം നകരള സര്്ക്്ാരിന്്്
സാംസക്ാരികവിേിമയനക
പദ്്്മായഭാരത്ഭവന്ംസംയ്
ക്്മായിഅത്്ംമ്തല്്തി
ര്നോണംവനര"മാനവലിമ
ലയാളം'എന്്കലാവിര്ന്്്
ഒര്ക്്്ന്്.്എല്്ാദിവസവ്ം
രാപത്ിഏഴ്മ്തല്്8.30വനര
യാണ്കലാവിര്ന്്.്മാനവലി
മലയാളംഓണ്്കലന്്അവ
തരണങ്്ള്നടഉദഘ്ാടേംഇ
ന്്്കവക്നന്്രംആറിന്ഗ
വര്്ണര്്ആരിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാ
ന്്േിര്്വഹിക്്്ം.സാംസക്ാ
രിക മപ്ന്്ിഎ.നക.ബാലന്്
അധയ്ക്്ോക്ം.സാംസക്ാ
രികവക്പ്്്നസപക്ട്്റിറാണി
നോര്്ജ,്ഡയറക്റ്്ര്്ടി.ആര്്.
സദാരിവന്്ോയര്്,പപ്നോദ്
പയ്്ന്്്ര്്,നപ്ോഫ.എം.ബാല
സ്പ്ബമണ്യംഎന്്ിവര്ംപ
നങ്്ട്ക്്്ം.

22: നോപ്ത ോനോടി, ക്്ാ
സിക്്ല്് കലാര്പങ്്ളില്
നടയ്ള്് മാത്കം.ത്ടര്്ന്്്
രാജസ്്ാേിനല കല്്നബറി
യ,േപ്കിന്ത്്ങ്്ള്്.

23: കാന്വോത്്വത്്ില്്
എട്്്കവികള്നടഓണക്്വി
തകള്ം ഓണസ്മ്തികള്ം.
ത്ടര്്ന്്് പഞ്്ാബിന്്് ഭാ
ങ്ഡാ,ല്ഡിന്ത്്ങ്്ള.

24: രാസ്പ്തീയസംഗീതക
ന്ച്രി, മാജിക് നമ്്്ലിസം
ആന്്ഡ്ബല്ണ്്ആര്്ട്,ഗ്
ജറാത്്ിനലരത്േ,ദണ്്ിയാ
ന്ത്്ങ്്ള.

25: കഥാപ്പസംഗം,േങ്യാ
ര്്ക്ത്്,്കമം.ഹരിയാേയി
നലഗ്മര്്,ഫാഗ്ന്ത്്ര്പ
ങ്്ള.

26: നകരളീയകലകള്ംപ്

ള്്്വന്്പാട്്്ംതിരിയ്ഴിച്്ി
ല്ംനേരന്്നകരളീയംരംഗാ
വതരണം,കരണാടകയിനല
നോല് ക്േിത, പ്ജാക്
േിതന്ത്്ഗാേങ്്ള.

27: ക്്ാസിക്്ല്്ന്ത്്ങ്്
ള്ംകാക്്ാരിശ്്ിോടകവ്ം,
തമിഴേ്ാട്്ില്്േിന്്്ള്്കാവ
ടി, തപ്്ാട്്ം അവതരണങ്്
ള്ം.

28: ത്ള്്ല്് പ്തയങ്്ള്ം
രാസ്പ്തീയസംഗീതകന്ച്രി
യ്ം ആപ്ന്്ാ പ്പനദരിന്്്
ലംബാഡി,ദിംസാന്ത്്ങ്്
ള്ം.

29: അതിജീവേ ഓണം
നോക് മ്യ്സിക്ബാന്്ഡ്ം
കളരിയ്ം,നകരളേടേഅവ
തരണങ്്ള്ം മഹാരാപ്ട്്യ്
നടലാവണി, നൊലിന്ത്്
ങ്്ള്ം.

30: രാജപ്രീവാര്യര്്അവ
തരിപ്്ിക്്്ന്്ഭരതോട്യവ്ം
മണിപ്്്രിന്്് നോല്്, താ
ങ്്്താന്ത്്ര്പങ്്ള്ം

31: കല്്റനോപന്്,പര്ീറാം,
അേിതാ നഷയ്ക്്്, കല്യാ
ണി,അന്പ്പവീണ്്എന്്ിവ
ര്്അവതരിപ്്ിക്്്ന്് പ്രാവ
ണസംഗീതം,കാശ്മീരില്്േി
ന്്്ള്്റൗഫ്,േഗ്്ന്ത്്ാ
വതരണങ്്ള.
മാനവലിമലയാളംകലാവി
ര്ന്്്
https://www.facebook.com/A
K.Balan.Official/

https://www.facebook.com/
BharatBhavanKeralaOfficial/,
https://www.facebook.com/szc
c1986 
എന്്ീനഫസ്ബ്ക്നപജ്
കളില്ം സാംസ്കാരിക വ
ക്പ്്ിന്കീഴില്ള്്സ്്ാപേ
ങ്്ള്നട നോഷ്യല്് മീഡിയ
നപജ്കളില്ം തത്്മയം ല
ഭ്യമാക്ം.

സകല്്പോ:വിതെണക്്ാര
ക്റവ്നിേത്്ണയമന്്്സിഎംഡി
തിര്വേന്്പ്രം:സക്ല്നൊനറഷനകടകളവഴിവി
തരണംനേയ്്്ന്്11ഇേഓണക്്ിറ്്ിനലഒരിേമായര
രക്്രയ്നടത്ക്്ത്്ിലക്റവ്ണ്്ായാലവിതരണ
ക്്ാരക്റവ്േികത്്ണനമന്്്േിരന്ദ്രിച്്്ഡിന്പ്മ
നേജരമാരക്്്സ രക്്്ലരേലകിയതായിസക്ല്നൊ
സിഎംഡി(ഇന-ോരജ്്്)അലിഅസ്ഗരപാഷഅറി
യിച്്്.
ഇത്മായിബന്്ന്പ്ട്്്ഓഗസ്്്്്11,12തീയതികളില
വിരദമായസരക്്്ലറാണ്േലകിയിട്്്ള്്ത്.ത്ക്്
ക്്്റവ്പ്രദ്്യിലന്പ്ട്്ാലവിതരണക്്ാനരസക്ല്
നൊവിളിച്്്വര്ത്്ിക്റവ്പരിഹരിച്്്വിതരണം
നേയ്്ാോണ്േിരന്ദ്രിച്്ിട്്്ള്്ത്.വിതരണക്്ാരഅ
ങ്്നേനേയ്തിന്ല്ങ്്ിലസക്ല്നൊറീപാക്്്നേയ്ത്
വിതരണംനേയ്്്ം.റീപാക്്്നേയ്്്ന്്നേലവ്വിതര
ണക്്ാരിലേിന്്്ഈടാക്്ാന്ംസരക്്്ലറിലേിര
ന്ദ്രിച്്ീട്്്ള്്താ യ്ംസിഎംഡിഅറിയിച്്്

പപ്പാക്സിപോട്്്
ജനാധിപതയ്വിര്ദ്്ം:
മ്ല്്പ്്ള്്ി
തിര്വേന്്പ്രം:തന്ദ്രസ്േയംഭരണസ്്ാപേങ്്ളി
നലക്്്ള്്തിരന്ഞ്ട്പ്്ില്്ന്പപാക്സിനോട്്്കള്്നേ
യ്്ാന്ംനോസ്്്്ല്്നോട്്്കള്്ഏര്്ന്പ്ട്ത്്ാന്ംഏകപ
ക്്ീയമായിതീര്മാേനമട്ത്്സംസ്്ാേതിരന്ഞ്ട്
പ്്്കമ്്ീഷന്്്േീക്്ംജോധിപത്യവിര്ദ്്വ്ംഏകാ
ധിപത്യപരവ്മാനണന്്്ംഇതിനേനൊണ്്പ്ഗസ്ംപ്പ
തിപക്്പാര്്ട്്ികള്ംഅംഗീകരിക്്്ന്്പ്പശ്േമിന്ല്
ന്്്ംനകപിസിസിപ്പസിഡ്്്്മ്ല്്പ്്ള്്ിരാമേപ്ദ്്ന്്.
ഇതിോയിേിയമനഭദഗതികള്്നൊണ്്്വരാന്്ക
മ്്ീഷന്്സര്്ക്്ാരിനൊട്ആവര്യന്പ്ട്്വിവരംമാധ്യമ
ങ്്ളില്നടയാണ്അറിയാന്്കഴിഞ്്ത്.ഇത്്രംകാ
ര്യങ്്ള്്നകരളത്്ിനലഅംഗീക്തരാപ്ട്്ീയപാര്്ട്്ികള്
മായിേ ര്്ച്്നേയ്്ാനതഏകപക്്ീയമായിതീര്മാേനമ
ട്ക്്്ന്്കമ്്ീഷന്്്സമീപേംനേരന്ത്നോട്്ര്്പട്്ി
കയ്നടകാര്യത്്ില്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.

2015 നലനോട്്ര്്പട്്ികഅടിസ്്ാേമാക്്ിയനോനട
2016നലഅസംബ്്ിതിരന്ഞ്ട്പ്്ില്ം2019നലപാര്്ല
നമ്്്്തിരന്ഞ്ട്പ്്ില്ംനോട്്്നേയ്തവര്്ഉള്്ന്പ്നട
കഴിഞ്്അഞ്്്വര്്ഷംനോട്്വകാരംനേടിയവനര
ല്്ാംവീണ്്്ംഅ നപക്്േല്്കിനോട്്ര്്പട്്ികയില്്നപ
ര്നേര്്ന്ക്ണ്്ഗതിനകട്ണ്്ാക്്ിയഏകപക്്ീയവ്ംജ
ോധിപത്യവിര്ദ്്മായതീര്മാേമാണ്നേരന്ത്ക
മ്്ീഷന്്കകന്ക്ണ്്ത്.
നതരന്ഞ്ട്പ്്്മായിബന്്ന്പ്ട്്്ള്്കാര്യങ്്ള്്
സാധാരണനേയ്്ാറ്ള്്ത്നോനലരാപ്ട്്ീയപാര്്ട്്ികള്
മായിേര്്ച്്േടത്്ിഅഭിപ്പായസമേ്േയമ്ണ്്ാക്്്വാ
ന്്യാനോര്സമീപേവ്ംകമ്്ീഷന്്സ്േീകരിച്്ിന്ല്ന്്്
മ്ല്്പ്്ള്്ിക്റ്്ന്പ്ട്ത്്ി.

നെല്്്സംഭരണത്്ിൽ
വൻഅഴിമതിനെന്്്
പി.ടി.തോമസ്
തിര്വേന്്പ്രം:സംസ്്ാേ
ന്ത്ഒന്്രലക്്ംനേല്്ക്ഷി
ക്്ാരില്്േിന്്്ള്്നേല്്്സംഭര
ണത്്ില്്പ്പതിവര്്ഷം73നൊടി
ര്പയ്നടവന്്അഴിമതിേടക്്്
ന്്്നവന്്്പി.ടി.നോമസ്എം
എല്്എ.ക്ഷിക്്ാരില്്േിന്്്ം
സംഭരിക്്്ന്്നേല്്്മില്്്കാ
ര്്ക്്്നൊട്ത്്്തിരിനകവാ
ങ്്്ന്്അന്പാതംക്റച്്ത്മ്
ലമാണ്അഴിമതിസംഭവിക്്്
ന്്ത്.
മ്ഖ്യമപ്ന്്ിപിണറായിവിജയ
ന്്്സാന്്ിധ്യത്്ില്്2018ജന്
വരിപതിനൊന്്ിന്ക്ടിയനോ
ഗത്്ിലാണ്അമ്്നോളംവ
ന്്കിടമില്്്കാനരസഹായിക്്്
ന്്തരത്്ില്ള്്തീര്മാേനമട്
ത്്ത്.നേല്്്സംഭരണത്്ിന്
താങ്്്വില,പാക്്ിംഗ്ോര്്ജ്,
ന്പപാസസിംഗ്ോര്്ജ്,പ്ടാന്്സ്
നോര്്ന്ട്ഷന്്ോര്്ജ്,മറ്്്േിക്
തിഉള്്ന്പ്നടഎല്്ാേിലവ്ക
ള്ംനകപ്ദ്്സര്്ക്്ാരാ ണ്േല്്കി
വര്ന്്നതന്്്ംപി.ടി.നോമസ്പ
പ്തസന്മ്ളേത്്ില്്പറഞ്്്.മി
ല്്്കാര്്ക്്്ഒര്ക്േി്്്ല്്നേല്്്
േല്്കിയാല്്68കിനോഅരിയാ
ണ്സര്്ക്്ാരിന്മില്്്കാര്്തി
രിനകേല്്നകണ്്ത്.ഇത്നകപ്ദ്്
സര്്ക്്ാര്്േിശ്്യിച്്ിട്്്ള്്അ
ന്പാതമാണ്.ഇത്സംബന്്ി
ച്്്നകപ്ദ്്സംസ്്ാേസര്്ക്്ാര്
കള്്തമ്്ില്്ധാരണാപപ്തവ്ം
േിലവില്ണ്്്.
എന്്ാല്്നകപ്ദ്്സര്്ക്്ാരി
ന്്്അന്മതിയില്്ാനതതിരി
നകേല്്ക്ന്്അരിയ്നടഅന്
പാതം68കിനോയില്്േിന്്്ം
64.5കിനോയായിമില്്്കാര്്ക്്്
ക്റച്്്േല്്ക്കയായിര്ന്്്.ഇ
ത്മ്ലംവന്്കിടമില്്്കാര്്ക്്്

പ്പതിവര്്ഷം73നൊടിര്പയ്
നടഅമിതലാഭംഉണ്്ാക്്ാന്്മ്
ഖ്യമപ്ന്്ിതന്ന്ക്ട്്്േില്്ക്്്ക
യായിര്ന്്്നവന്്്ംപി.ടി.നോ
മസ്പറഞ്്്.
തിരിനകതര്ന്്68രതമാേം
അരിയില്്പലന്പ്ഴ്ംകരിഞ്്
ന്്യില്്പ്ബാന്്ഡ്അരിയായി
നോവ്കയ്ംമില്്്ടമകള്്ഗ്ണ
േിലവാരംക്റഞ്്അരിഅേ്യ
സംസ്്ാേങ്്ളില്്േിന്്്ംനൊ
ണ്്്വന്്്ക്ട്്ികലര്്ത്്ിേ
ല്്ക്കയാനണന്്്ംഈഅരി
യാണ്മിക്്ന്പ്ഴ്ംനറഷന്്കട
കളില്നടലഭിക്്്ന്്നതന്്്ം
പി.ടി.നോമസ്പറഞ്്്.ക്ത്യമാ
യവിവരങ്്ള്്കിട്്ിയതിന്്്അ
ടിസ്്ാേത്്ിലാണ്മ്ഖ്യമപ്ന്്ി
യ്നടമകള്്ന്ക്തിനരതാന്്ആ
നോപണംഉന്്യിച്്നതന്്്ംഅ
ന്ല്ങ്്ില്്മ്ഖ്യമപ്ന്്ിനകസ്നൊ
ട്ക്്ന്ട്നയന്്്ംപി.ടി.നോമസ്.
തന്്്ആനോപണത്്ിന്ഇ
ത്വനരയ്ംധേമപ്ന്്ിനോനക
എസ്എഫ്ഇനേയര്്മാനൊവി
രദീകരണംേല്്കിയിട്്ില്്.ത
ന്്്ആനോപണങ്്ള്്ക്്്നര
ഷംമ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്നടമകള്നടക
മ്്ിേിയായഎക്സാനോജിക്്ി
ന്്്നവബ്കസറ്്്അപ്പതിക്്്യ
മായത്ഇത്വനരയ്ംതിരിനക
വന്്ിട്്ില്്.കരിമണല്്കര്്ത്്ാ
കമ്്ിേിഎന്്ിോണ്മ്ഖ്യമ
പ്ന്്ിയ്നടമകള്നടകമ്്ിേിയില്്
അ  മ്്ത്ലക്്ംര്പേിന്ക്പിച്്
ത്.പിഡബ്്്യ്സിയ്നടഡയറക്റ്്ര്്
എങ്്നേഏകാംഗഡയറക്റ്്ര്്
മാപ്തമ്ള്്എക്സാനോജിക്്ി
ന്്്കണ്്സള്്ട്്്്്ായിഎന്്്വ്യ
ക്്മാക്്ണനമന്്്ംപി.ടി.നോമ
സ്പപ്തസന്മ്ളേത്്ില്്ആവ
ര്യന്പ്ട്്്.

<ഹൈകക്്ടതിയ്ടടവിമര്്ശനംഭയന്്്അര്്ദ്്രാതത്ിയില്്തീര്മാനം

സിബിഐയ്ക്്്കേമാറാന്്കൈപക്്ടതിനിര്്പദശം
നൊച്്ി:േിറ്്ാറില്്വേപാലകര്നടകസ്്്്ഡി
യില്്ദ്ര്ഹസാഹേര്യത്്ില്്മരിച്്ഫാംഉ
ടമമത്്ായിയ്നടനകസില്്അന്േേഷണം
അടിയന്്രമായിസിബിഐയ്ക്്്കകമാറാ
ന്്കഹന്ക്ടതിേിര്്നദരം.ഭാര്യസമര്്പ്്ി
ച്്ഹര്്ജിപരിഗണിച്്ാണ്നൊടതിേിര്്നദ
രം.അന്േേഷണംസിബിഐക്്്കകമാറാ
ന്്തീര്മാേിച്്തായിസര്്ക്്ാര്്അറിയിച്്പ
ശ്്ാത്്ലത്്ിലാണ്ഹര്്ജിതീര്്പ്്ാക്്ിയത്.

സിബിഐഅന്േേഷണന്ത്എതിര്്ക്്ിന്ല്
ന്്്സര്്ക്്ാര്്കഹന്ക്ടതിനയഅറിയിച്്ി
ര്ന്്്.ഭാര്യയ്നടഹര്്ജികഹന്ക്ടതിപരി
ഗണിക്്ാേിരിന്ക്യായിര്ന്്്ഇക്്ാര്യത്്ി
ല്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാേനമട്ത്്ത്.അനതസ
മയംവേംവക്പ്്്കസ്്്്ഡിയിലിരിന്ക്മരിച്്
മത്്ായിയ്നടമ്തനദഹം25ദിവസമായി
സംസ്ക്്രിക്്ാനതനോര്്ച്്റിയില്്സ്ക്്ി
ച്്ിരിക്്്കയാണ്.

പാലക്്ാട്പപ്വാസിയെമര്്ദിച്്സംഭവം;
13പപര്്യക്്തിയെപേസ്
പാലക്്ാട്നോക്്്ക്ലിേല്്കാത്്തിന്്്നപരില്്പ്പ
വാസിവ്യവസായിക്്്മര്്ദേനമറ്്സംഭവത്്ില്്13നപ
ര്്ന്ക്തിനരനപാലീസ്നകനസട്ത്്്.സിഐടിയ്,
ഐഎന്്ടിയ്സിനതാഴിലാളികള്്ക്്്എതിരായാണ്
ആലത്്്ര്്നപാലീസ്നകനസട്ത്്ത്.ഭീഷണിന്പ്ട്
ത്്ിപണാപഹരണംേടത്്ാന്്പ്രമിക്്ല്്,മര്്ദേംഎ
ന്്ീവക്പ്്്കള്്നേര്്ത്്ാണ്നകനസട്ത്്ിരിക്്്ന്്
ത്.തന്്്കടയിനലക്്്വന്്നലാഡിറക്്ിയതിോണ്ക
ഴേിച്ങ്്ന്ത്പ്പവാസിവ്യവസായിദീപക്്ിന്കഴി
ഞ്്ദിവസംസിഐടിയ്,ഐഎന്്ടിയ്സിനതാഴിലാ
ളികള്നടമര്്ദേനമറ്്ത്..ദീപകിനേമര്്ദിച്്സംഭവത്്ി
ല്്13ച്മട്്്നതാഴിലാളികള്്ന്ക്തിരായാണ്നപാലീസ്
നകനസട്ത്്ത്.ഭീഷണി,പണാപഹരണംേടത്്ാന്്
പ്രമിക്്ല്്,മര്്ദേംഎന്്ീവക്പ്്്കളാണ്13നപര്്ന്ക്
തിനരയ്ംച്മത്്ിയിട്്്ള്്ത്.

സമമ്്ളനദിവസംഅതിരാവിലെതലന്്അംഗങ്്ള്്ക്്്
ആന്്്ിജന്്ലെസ്്്്്ലെയ്്്ന്്തിന്ഉള്്സൗകരയ്ം
നിയമസഭാമന്്ിരത്്ിലം്എം.എൽ.എമോസ്്്്െിലം്
ഒര്ക്്ാന്്ആമോഗയ്വക്പ്്്ഡയറകറ്്്ലറച്മതെലപ്്ട്ത്്ി.
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മി ൽ മ ജീ വ ന കുുാ ര ുമട
ഓ ണം സോ ണ സ ്
പരു ഖയുാ രി ചുുു  
ൈളമനശരി:മിൽമജീവനകുുാരു
നടഓണംനോണസ,്നഫസുുുുി
വൽഅലവൻസ്എനുുിവതീ
രുമാനിചുുു.ഇതനുസരിചു്ുനോ
ണസംുനഫസുുുുിവൽഅലവൻ
സംുസർകുുാർഉതുുരവനുസ
രിചുു് നൽകുനുുതിനംു നപർ
നോമൻസ് അലവൻസായി
29,000 രുപയംു നഫസുുുുിവൽ
അഡവുാൻസ്ആയി55,000രു
പനൽകുനുുതിനംുധാരണയാ
യി.കുടാനത2,000രുപയുനട

ഉൽപനുുകുപുുണംുനൽകംു.
എറണാകുളം നമഖലാ യു

ണിയൻഓഫീസിൽനടനുുനഗുട
ഡുയുണിയൻ,മാനനജനുമൻറു
െർചുുയിൽമിൽമഎംനലുുയീസ്
യുണിയൻ(സിഐടിയ)ുഭാര
വാഹിൈളായ നൈ. െഗദുുുൻപി
ളുു,എം.പി.വിദയുാനദുുൻ,വി.
നൈ.കബജ,ുമാതയുുഐസകു്ു,
എ.ആർ.സിന,ുവി. വിനോദ,ു
ടി.ആർ.രഞജുിതുതുടങുുിയവ
ർപനങുുടുതുുു.

ഹൈ ഫ ുഭ വ നം: വി ജി ൈ ന സ ്
അ സനുവ ഷ ണ മാ ോം- സോ ടി സയ രി 
തിരുവനനുുപുരം:കലഫുമിഷനുനവണുുിയുഎഇയിനലസ
നുുദുുസംഘടനയായനറഡുഗൈുസനു്ുുവടകുുാനചുുരിയിൽനി
ർമിചുുുനോണുുിരികുുുനുുഫുുാറുു്സമുചുുയവുമായിബനുുനപുുടുു്
ഉയർനുുൈമുുിഷൻഇടപാടുമായിബനുുനപുുടു്ുഅനനുവഷണം
നടതുുുനുു നൈഗദുുു ഏജൻസിൈളായ എൻഐഎ, ൈസുുുും
സ,്എൻനോഴസുന്മനുു്ുഎനുുിവയകുുുുപുറനമ,സംസുുാന
വിജിലൻസിനുഅനനുവഷികുുാനാവുനമങുുിൽഅതിനുസർ
കുുാർനടപടിഎടുകുുണനമനു്ുസിപിഎംസംസുുാനനസഗൈു
ടുുറിനോടിനയരിബാലകുഷണ്ൻവാർതുുാസനമുുളനതുുിൽ
ആവശയുനപുുടുുു.
നിയമപരമായിഏതനനുവഷണതുുിനംുപാർടുുിഎതിരലുു.

ൈമുുിഷൻവാങുുിയിടുുുനണുുങുുിൽകുറുുകുുാർനകുുതിനരനടപ
ടിഎടുകുുണം.ൈമുുിഷൻവാങുുിയതുസിപിഎനമുുഎൽഡി
എനോകലഫുമിഷനോഅലുു.യുഎഇനോണസുനലറുുുമാ
യിബനുുനപുുടുുവർനകുുതിനരയാണുആനകുുപം.വടകുുാനചുു
രിയിനലഫുുാറുുിനനുുുസുരകുുയംുഉറപുുുംകലഫുമിഷൻപരി
നോധികുുനടു.ു
വൻനോതിൽപണംമുടകുുിനഗുോഫഷണൽടീമുൈനളഉ

പനോഗിചുുാണുയുഡിഎഫുഗപുൊരണംനടതുുുനുുത.ുരണുുാം
ലാവലിൻഎനുുാണുകലഫുപദുുതിനയ
പുുറുുിയുഡിഎഫുൈണവീനറുനടആനകുു
പം.ഒനുുാംലാവലിനുഎനുുുസംഭവിചുുു
നവനു്ുഓർമനവണം.സിബിഐനോടതി
യംുകഹനകുുടതിയംുരാഗഷുുുീയനഗുപരിത
മായആനൈസ്തളുുിയതാനണനു്ുനോടി
നയരിഓർമിപുുിചുുു.
രാജയുസഭാനതരനഞുുടുപുുിൽയുഡിഎ

ഫിനു നോടുുുനൊർചുു ഉണുുാവംു. നോസ്
നൈ.മാണിയുനടഇതുസംബനുുിചുുനില
പാടുസവുാഗതാർഹമാണ.ുഅനദുുഹവുമായി
ഒരുെർചുുയംുനടതുുിയിടുുിലുു.എൽഡിഎ
ഫാണുഇനതപുുറുുിതീരുമാനിനകുുണുുത.ുഅ
വിശവുാസഗപുനമയംയുഡിഎഫിനുതിരിചുു

ടിയാവംു.
തുർകുുിയിനലഗൈുിസത്യുൻപളുുിമുസ്ലിംപളുുിആകുുിയ

തിലംുഅനോധയുയിൽസുഗപുീംനോടതിനിർനദശംമറിൈട
നു്ുഗപുധാനമഗനുുുിശിലാനയുാസംനടതുുിയതിലംുനദശീയവി
ദയുാഭയുാസനയതുുിലംുയുഡിഎഫിനുസവുനുുമായിഅഭിഗപുാ
യമിനലുുനുുുംമുനുുണിയിനലൈകുുിൈളംുനനതാകുുളംുവയുതയു
സത്അഭിഗപുായങുുൾഗപുൈടിപുുികുുുൈയാനണനുുുംഇതുയു
ഡിഎഫുശിഥിലമാവുനുുതിനനുുുനതളിവാനണനുുുംനോടിനയ
രിചുണുുികുുാടുുി.
""ഞാൻപുജയിലംുമഗനുുുതുുിലംുവിശവുസികുുുനുുആളലുു.

ഗപുതിപകുുനനതാവുൈലുുുവചുുനുണഗപുെരിപുുികുുുൈയാണ.ു
ആർഎസഎ്സിനനഎതിർകുുുനുുഞാൻവർഗീയവാദിയാ
ണനുുാണുനെനുുിതുുലയുനടആനകുുപം.തലനശരിൈലാപ
ൈാലയളവിൽആർഎസഎ്സ്ഉയർതുുിയആനകുുപംനെ
നുുിതുുലഏനറുുടുനകുുണുുിയിരുനുുിലുു''-നോടിനയരിപറഞുുു.
നോവിഡുബാധിതരുനടസമുുർകുുവിവരതുുിനായിനോണ
നരഖൈൾസർകുുാർസവുീൈരികുുുനുുതിനനതിനരകഹനകുു
ടതിനയസമീപിചുുഗപുതിപകുുനനതാവിനുശകുുമായതിരിചുു
ടിയാണുൈിടുുിയനതനുുുംഅനദുുഹംഅറിയിചുുു.

തിരവ്നത്്പര്ം വിമാനത്്ാവളം
സംസ്്ാനത്്ിന ്നൽകണം: 
ഉമ്്ൻ്് ൊണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനസർുുകുുാ

ർുുതയാനറങുുിൽുുനോതുനമഖലാസുുാപന
ങുുൾുുഏനറുുടുകുുാൻുുനൈഗദുുുസർുുകുുാർുുഅ
തിനുമുൻുുഗണനനൽൈണനമനുുുമുൻുുമു
ഖയുമഗനുുുിഉമുുൻുുൊണുുി.തിരുവനനുുപുരം
വിമാനതുുാവളതുുിനനുുുനലലനടപടിൈളി
ൽുുപനങുുടുതുുതാണുസംസുുാനസർുുകുുാ
രിനുസംഭവിചുുവീഴെുനയനുുുംഅനദുുഹം.
അദാനി ഗരുുപുുിനനകുുാൾുു നെറിയതുൈ
നൈുവാടു്ുനെയതുുസംസുുാനസർുുകുുാർുുപു
റതുുായി. നലലതുുിൽുു പനങുുടുതുു് പുറ
തുുായതുമുലംതുടർുുനുുുളുു നിയമനോ
രാടുുതുുിൽുുസർുുകുുാരിനനുുുനിലദുർുുബല
മായി-ഉമുുൻൊണുുിപറഞുുു.
തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളംഏ

നറുുടുകുുാൻുുസംസുുാനസർുുകുുാർുുതയാ
റായിരുനുുു.ഇതുുരംസാഹെരയുങുുളിൽ
നലലനൊഴിവാകുുിെർുുചുുയിലുനടധാരണ
യുണുുാകുുി സംസുുാന സർുുകുുാരിനു
കൈമാറുൈയാണു നവണുുത.ു എനുുാൽ,
നൈഗദുുുംഅതുസവുൈാരയുനമഖലയകുുുുകൈ
മാറാനാണുതീരുമാനിചുുത.ുഇതുനഫഡറ

ൽുുസംവിധാനനതുുദുർുുബലനപുുടുതുുുനമ
നു്ുഉമുുൻൊണുുി..
സാധാരണഗതിയിൽുു നഷുുതുുിനോടു

നുുസുുാപനങുുളാണുസവുൈാരയുവതൈുരി
കുുുനുുത.ുലാഭൈരമായംു മാതുൈാപരമാ
യംുഗപുവർുുതുുികുുുനുുതിരുവനനുുപുരം
വിമാനതുുാവളതുുിനു636ഏകുുർുുസുുല
വുമുണു്ു.
മിൈചുുരീതിയിൽുുഗപുവർുുതുുികുുുനുുവി

മാനതുുാവളംവിൽകുുുനുുതിൽദുരുഹത
യുണു്ു.
ഗപുനതുയൈൈമുുനിരുപീൈരിചുു്വിമാന

തുുാവളതുുിനനുറനടതുുിപു്ുഏനറുുടുകുുാം
എനുുാണുസംസുുാനംനൈഗദുുുനതുുഅറി
യിചുുത.ുരാജയുനതുുതനനുുആദയുനതുുസം
യുകുുസംരംഭമായനോചുുിവിമാനതുുാ
വളം,അനതമാതുൈയിൽുുഗപുവർുുതുുികുുു
നുുൈണുുുർുുവിമാനതുുാവളംതുടങുുിയവ
വിജയൈരമായിനടതുുുനുുഅനുഭവസ
മുുതുു്നൈരളതുുിനുണുു്.-ഉമുുൻുുൊണുുി
ചുണുുികുുാടുുി.

മേഖരിക്്്ന്്ത ്ടവർ
ചൊമക്ഷ്ൻ മരഖകൾ;
ചെന്്ിത്്ലയച്ട ഹർ്്ജി
തീർ്്പ്്ാക്്ി
നോചുുി:നോവിഡ1ു9നോഗിൈ
ളുനട നോണുു വിളി നരഖൈൾുു
നശഖരികുുാനുളുു സർുുകുുാർുു
തീരുമാനതുുിനനതിനര ഗപുതി
പകുുനനതാവുരനമശുനെനുുി
തുുല നൽുുൈിയഹർുുജികഹ
നുകുടതിതീർുുപുുാകുുി. നോവി
ഡു നോഗിൈളുനട ടവർുു നോ
നകുുഷൻുു മാഗതുനമപരിനോധി
കുുുനുുുളളുഎനുുസംസുുാന
സർുുകുുാരിനനുുുവാദം നോടതി
അംഗീൈരിചുുു.ദിവസവംുനോ
വിഡുനോഗിൈളുനടഎണുുംകു
ടുൈയാണ.ുഇതുുരതുുിനോരു
തീരുമാനംസർുുകുുാർുുഎടുതുു
തിൽുു അപാൈതയിനലുുനുുും
നോടതി.
നിലവിനല ഗപുനതുയൈസാഹ

െരയുംമനസിലാകുുണം.നസലുുു
ലാർുുൈമുുനിൈനളഹർുുജിയിൽുു
ഉൾുുനപുുടുനുതുണുുൈാരയുമിലുു.ട
വർുുവിവരങുുൾഎടുകുുുനുുതി
ൽുുകുഴപുുമിലുുഎനുു്ഇനുുനല
പറഞുുിടുു്എനുുാണുഇനുു്പു
തിയൈാരയുങുുൾുുപറയുനുുനത
നുുുംനോടതിനെനുുിതുുലയു
നട അഭിഭാഷൈനോടു നോദി
ചുുു.ടവർുുനോനകുുഷൻുുമാഗതും
ഉൾുുനപുുടുതുുിവിവരങുുൾുുനശ
ഖരികുുുനുുുനവനുു് വയുകുുമാ
കുുി സർുുകുുാർുു ഉതുുരവിറകുു
ണം. വയുകുുിസുരകുു ഉറപുുാ
കുുാൻുു നവണുു നടപടിൈൾുു
സർുുകുുാർുുഉറപുുാകുുണനമനുുും
നോടതിപറഞുുു.
സമുുർുുകുു പടുുിൈ തയാറാ

കുുാൻുു വിവരനശഖരണം നട
തുുുനുുതു മൗലിൈാവൈാശങുു
ളുനടലംഘനമാനണനുു്ചുണുുി
കുുാണിചുുാണു നെനുുിതുുല
നോടതിനയസമീപിചുുത.ുനോ
വിഡുനോഗിൈളുനടവിശദാംശ
ങുുൾുുപരിനോധികുുുനുുതിനാ
യി നോൾുു നഡറുുാനറനുകുഡു
ൈൾുു ആവശയുമിനലുുനുു് നൈസ്
പരിഗണികുുനവസർുുകുുാർുുൈ
ഴിഞുുദിവസംനോടതിനയഅ
റിയിചുുു. വിവരനശഖരണതുുി
നായിടവർുുനോനകുുഷൻുുനഡ
റുുമാഗതുനമആവശയുമുളുുു.നോ
ഗംസുുിരീൈരിചുുദിവസതുുിനു
പിനുനുടുുുളുു14ദിവസനുതുട
വർുുനോനകുുഷൻുുവിവരങുുൾുു
മാഗതുനമഇതുുരതുുിൽുുനശഖരി
കുുുനുുുളുുുഎനുുുംസർുുകുുാർുു
വയുകുുമാകുുിയിരുനുുു.
നോചുുി:നോവിഡുനോഗിൈ

ളുനട നോണുു വിളി നരഖൈൾുു

നശഖരികുുാനുളുു സർുുകുുാർുു
തീരുമാനതുുിനനതിനര ഗപുതി
പകുുനനതാവുരനമശുനെനുുി
തുുല നൽുുൈിയഹർുുജികഹ
നുകുടതിതീർുുപുുാകുുി. നോവി
ഡു നോഗിൈളുനട ടവർുു നോ
നകുുഷൻുു മാഗതുനമപരിനോധി
കുുുനുുുളളുഎനുുസംസുുാന
സർുുകുുാരിനനുുുവാദം നോടതി
അംഗീൈരിചുുു.ദിവസവംുനോ
വിഡുനോഗിൈളുനടഎണുുംകു
ടുൈയാണ.ുഇതുുരതുുിനോരു
തീരുമാനംസർുുകുുാർുുഎടുതുു
തിൽുു അപാൈതയിനലുുനുുും
നോടതിഅഭിഗപുായനപുുടുുു.നില
വിനലഗപുനതുയൈസാഹെരയുംമ
നസിലാകുുണനമനുു് രനമശു
നെനുുിതുുലയുനട അഭിഭാഷ
ൈനോടു നോടതി പറഞുുു.
നസലുുുലാർുു ൈമുുനിൈനള ഹ
ർുുജിയിൽുു ഉൾുുനപുുടുനുതുണുു
ൈാരയുമിലുു.ടവർുുഡീനറുുയിൽുുസ്
എടുകുുുനുുതിൽുു കുഴപുുമിലുു
എനുു് ഇനുുനല പറഞുുിടുു്എ
നുുാണുഇനുു്പുതിയൈാരയുങുു
ൾുുപറയുനുുനതനുുും നോടതി
രനമശുനെനുുിതുുലയുനടഅഭി
ഭാഷൈനോടു നോദിചുുു. ടവർുു
നോനകുുഷൻുുമാഗതുംഉൾുുനപുുടു
തുുി വിവരങുുൾുു നശഖരികുുു
നുുുനവനുു് വയുകുുമാകുുി സ
ർുുകുുാർുുഉതുുരവിറകുുണം.വയു
കുുിസുരകുുഉറപുുാകുുാൻുുനവ
ണുുനടപടിൈൾുുസർുുകുുാർുുഉറ
പുുാകുുണനമനുുുംനോടതിപറ
ഞുുു.
സമുുർുുകുു പടുുിൈ തയുുാറാ

കുുാൻുു വിവരനശഖരണം നട
തുുുനുുതു മൗലിൈാവൈാശങുു
ളുനടലംഘനമാനണനുു്ചുണുുി
കുുാണിചുുാണു രനമശു നെനുുി
തുുലനോടതിനയസമീപിചുുത.ു
നോവിഡു നോഗിൈളുനട വിശ
ദാംശങുുൾുുപരിനോധികുുുനുു
തിനായി നോൾുു നഡറുുാ നറ
നുകുഡുൈൾുുആവശയുമിനലുുനുു്
നൈസ് പരിഗണികുുനവ സ
ർുുകുുാർുുൈഴിഞുുദിവസംനോട
തിനയഅറിയിചുുു. വിവരനശഖ
രണതുുിനായി ടവർുു നോനകുു
ഷൻുുനഡറുുമാഗതുനമആവശയുമു
ളുുു.നോഗംസുുിരീൈരിചുുദിവ
സതുുിനുപിനുനുടുുുളുു14ദിവ
സനുതുടവർുുനോനകുുഷൻുുവി
വരങുുൾുുമാഗതുനമഇതുുരതുുി
ൽുുനശഖരികുുുനുുുളുുുഎനുുും
സർുുകുുാർുു വയുകുുമാകുുിയിരു
നുുു.

എനുുസോഴുസ്മമനു്ുു സേസിൽുു സവുപുനയകുു്ു ജാമയുമിലുു
നോചുുി:സവുർുുണകുുടതുു് നൈസിനലരണുുാം
ഗപുതിസവുപുനസുനരഷിനുഎൻുുനോഴുസ്നമ
നുു്ുഡയറകറുുുനററുു്രജിസുുുുർനെയതു നൈസി
ലംുജാമയുമിലുു.അനനുവഷണംഗപുാഥമിൈഘടുു
തുുിലാതിനാൽഇനപുുൾജാമയുംനൽൈാനാ
വിനലുുനുുു ചുണുുികുുാടുുി എറണാകുളം ഗപുി
ൻുുസിപുുൽുുനസഷൻുുസ്നോടതിയാണുജാമയും
നിനഷധിചുുത.ു
രാജയുതുുുംവിനദശതുുുംഉനുുതസവുാധീന

മുളുുവയുകുുിൈൾുുഉൾുുനപുുടുുനൈസാണിത.ുഅ
തുനോണുു്തനനുുസവുർുുണകുുടതുുുമായിബ
നുുനപുുടു്ുഉനുുതതലബനുുങുുൾുുപരിനോധി
കുുണനമനുുുംഇതിനുപിനുുിൽുുവലിയസം
ഘമുനണുുനുുും നോടതിനിരീകുുിചുുു.ബാങുു്
നോകുുറിൽുു സുകുുിചുുിടുുുളുു പണവംു സവു

ർുുണവംുൈളുുപുുണമാനണനുുഎൻുുനോഴുസ്
നമനുുുിനനുുുവാദംതളുുികുുളയാനാൈിലുു.
പണതുുിനനുുുഉറവിടനതുുകുുുറിചുുുതാൻ

പറയുനുുതുശരിനയനുുുനതളിയിനകുുണുുതു
ഗപുതിയുനട ബാധയുതയാനണനുുും നോടതി
വയുകുുമാകുുി.ൈളുുപുുണംനവളുപുുികുുുനുുതു
മായിബനുുനപുുടുുു ഗപുതിസവുപുനസുനരഷി
നനതിനരകുതയുമായനതളിവുൈളുനണുുനു്ുഎ
ൻുുനോഴുസ്നമനു്ുുനനരനതുുനോടതിയിൽുുവയു
കുുമാകുുിയിരുനുുു.
ൊർുുനടുുഡു അകുുൗണുുനുുുുമായി നെർുുനുുു

നോകുുറിൽുുപണംനിനകുുപിചുുതിൽുുകുടുത
ൽുുനതളിവുനശഖരണംആവശയുമുനണുുനുുും
കുടാനത ഗപുതിൈനളകുടുതൽുുനോദയുംനെ
നയുുണുുതുനണുുനുുുംഎൻുുനോഴുസ്നമനുു്ുനോ

ടതിയിൽുു പറഞുുിരുനുുു. ശിവശങുുറുമായു
ളുുഇടപാടുൈനളസംബനുുിചുുുംകുടുതൽുു
നോദയുംനെനയുുണുുതുനണുുനുുതടകുുമുളുുൈാ
രയുങുുളാണുഎൻുുനോഴുസ്നമനുു്ു സവുപുനയു
നടജാമയുഹർുുജിനകുുതിനരനോടതിയിൽുുവയു
കുുമാകുുിയത.ു
അനതസമയം,എൻുുഐഎരജിസുുുുർുുനെ

യതുനൈസിൽുുസവുപുന,സദുുീപ,ുസരിതുഎ
നുുിവരടകുുംഎടുുുഗപുതിൈളുനടറിമാൻുുഡുൈാ
ലാവധിഅടുതുുമാസം18വനരനീടുുി.നോ
ചുുിയിനലഎൻുുഐഎനോടതിയുനടതാണു
നടപടി.ഹവാല,ബിനാമിഇടപാടുൈൾുു,ൈ
ളുുപുുണംനവളുപുുികുുൽുുഎനുുിവയുമായിത
നികുു് ഒരുബനുുവംുഇനലുുനുുാണുസവുപനു
ജാമയുഹർുുജിയിൽുുവാദിചുുത.ു

ഇതുമായിബനുുനപുുടു്ുതനിനകുുതിനരഒരു
നതളിവംുഹാജരാകുുാൻുുഎൻുുനോഴസുന്മനു്ുു
ഡയറകറുുുനററുുിനുൈഴിഞുുിടുുിലുു.താൻുുസമുുാ
ദിചുുതുനിയമപരമായാനണനുുുംഅനധികു
തമായിഒരുഇടപാടംുനടതുുിയിടുുിനലുുനുുുമാ
ണുസവുപനുസുനരഷിനനുുുവാദം.എനുുാൽുുഗപു
തിൈൾുുകു്ുഈനൈസിൽുുബനുുമുനണുുനുുതി
നുനൈസ്ഡയറിയിൽുുമതിയായനതളിവുൈ
ളുനണുുനു്ുഇഡിവാദിചുുു.സവുപനുയുനടനപരി
ലുളുുരണു്ുബാങു്ുനോകുുറിനലപണംസംബ
നുുിചു്ുനിരവധിദുരുഹതയുണു്ു.നോകുുറിൽുു
സുകുുിചുുപണംസംബനുുിചു്ുദുരുഹതനില
നിൽുുകുുുനനുുനുുുംഉനുുതസവുാധീനമുളുുസവു
പനുകുു് ഉടൻുു ജാമയുംനൽുുൈരുനതനുുുമാണു
എൻുുനോഴുസ്നമനു്ുുവാദം.

തിരവുനനുുപരും വിമാനതുുാവളം: 
സറുുുു സതടി സർകുുാർ ഹൈസകുടുതിയിൽ
നോചുുി:തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളനടതുുിപു്ുഅദാനി
ഗരുുപുുിനുനൽുുൈാനുളുുതീരുമാനതുുിനനതിനരസംസുുാന
സർുുകുുാർുുവീണുുുംനിയമനടപടികു്ു.സവുൈാരയുവതൈുരണതുുി
നനതിനരനനരനതുുനൽുുൈിയഅപുുീലിൽുുസർുുകുുാർുുപുതിയ
ഉപഹർുുജിസമർുുപുുിചുുു. എജിയുനടനിയനൊപനദശതുുിനനുുു
അടിസുുാനതുുിലാണുനടപടി.നൈഗദുുുസർുുകുുാർുുനടപടിൈൾുു
നസുുുു നെയുുണനമനുുാണുസംസുുാനസർുുകുുാർുുനൽുുൈിയഹ
ർുുജിയിനലആവശയും.
നോതുനമഖലയിൽുുനിലനിനുുനപുുൾുുനൽുുൈിയസഹായസ

ഹൈരണങുുൾുുസവുൈാരയുവതൈുരികുുനപുുടുനുുവിമാനതുുാവള
തുുിനുനൽുുൈാൻുുൈഴിയിനലുുനുുുമുഖയുമഗനുുുിപിണറായിവിജ
യൻുുവയുകുുമാകുുിയിരുനുുു.സംസുുാനസർുുകുുാർുുഉയർുുതുുിയ
ൈടുതുുഎതിർുുപു്ുവൈവയകുുുാനതയാണുതിരുവനനുുപുരംവി
മാനതുുാവളതുുിനനുുുനടതുുിപുുുചുമതലനൈഗദുുുസർുുകുുാർുുഅ
ദാനിഎനുുുർുുകഗുപസസിനുനൽുുൈിയത.ുഇനോനൊപുുംജയപുു
ർുു,നോഹടുുിവിമാനതുുാവളങുുളുനടനടതുുിപുുുംഅദാനികുുു
ലഭിചുുു.അൻുുപതുവർുുഷനതുുകുുാണുയാഗതുകുുാരിൽുുനിനു്ുയു
സർുുഫീഈടാകുുാനുളുുഅധിൈാരംഉൾുുനപുുനടവിമാനതുുാ
വളതുുിനനുുുനടതുുിപുു്ചുമതല.വിമാനതുുാവളതുുിനനുുുനട
തുുിപു്ുഅദാനിഗരുുപുുിനുനൽുുൈാനുളുുനൈഗദുുുസർുുകുുാർുുനട
പടിൈൾുുതടയണനമനു്ുആവശയുനപുുടു്ുസംസുുാനസർുുകുുാരംു
നൈഐസ്ഐഡിസിയംുനനരനതുുകഹനകുുടതിനയസമീ
പിനചുുങുുിലംുഈഹർജിൈൾതളുുിയിരുനുുു.തുടർനു്ുനൽൈി
യഅപുുീലിലാണുഇനപുുൾഉപഹർജിസമർപുുിചുുത.ുനിയമവഴിൈൾനതടുനുുതിനുപു
റനമശകുുമായതുടർനോരാടുുതുുിനാണുസംസുുാനസർകുുാരിനനുുുതീരുമാനം.വി
മാനതുുാവളനടതുുിപുുിനംുതുടർുുവിൈസനതുുിനംുസർുുകുുാരിനനുുുപിനുുുണകുു
തുു്അഥവാനസുുുുറുു്സനപുുർുുടുു്എഗഗുിനമനുു്ുഅനിവാരയുമാണ.ുസവുൈാരയുവതൈുരണ
നതുുശകുുമായിഎതിർുുകുുുനുുസംസുുാനസർുുകുുാർുുപിനുുുണകുുതു്ുഎനുുആയു

ധമാകംുഅദാനിനകുുതിനരഉപനോഗികുുുൈ.എനുുാൽ,സർുുകുുാർുുനിയമനോരാടുും
തുടർുുനുുാലംുനടൻുുഡർുുറദുുാകുുാൻുുസാധയുതയിനലുുനുുുനിയമവിദഗധുർുു.ഇതുമായി
ബനുുനപുുടുുനൈസിൽുുനനരനതുുസർുുകുുാരിനുഎതിരായിരുനുുുകഹനുകുടതിവി
ധി.നടൻുുഡർുുഗപുൈാരമുളളനടപടിൈൾുുമുനനുുടുുുനോണുുുനോകുനുുതുസുഗപുീംനോ
ടതിനസുുുുനെയുുാതിരുനുുതിനാൽുുനടതുുിപു്ുഏനറുുടുകുുുനുുതിനുനിയമഗപുശുനങുുളു
ണുുാൈിനലുുനുുാണുവിലയിരുതുുൽുു.

കൊവിഡ ്കാല സഭാ സമമ്ള്നം: 
ഒരക്്്ങ്്ൾ വയ്തയ്സത്ം
തിരുവനനുുപുരം:പതിനാലാംനൈരളനിയമ
സയുനട ഇരുപതാം സനമുുളനം തിങുുളാഴെു
നെരുനപുുൾഇതുവനരഇലുുാതുുവിധംവയുതയു
സത്മായഒരുകുുങുുൾ.നോവിഡുപശുുാതുുല
തുുിൽുുനടകുുുനുുസനമുുളനതുുാനായിഗപുനതുയ
ൈഗൈുമീൈരണങുുൾുുഏർുുനപുുടുതുുി.
സനമുുളനം നെരാൻുു മഗനുുുിസഭ ശുപാർുുശ

നെയതുതുൈഴിഞുു12നാണ.ുഗവർുുണർുുഫയ
ൽുുഒപുുിടുുതുപിനറുുനുു്.അംഗങുുൾുുകുു്സമൻുുസ്
അയചുുതു14നാണ.ുഅനുുുതനനുുഅംഗങുു
ൾുുകു്ുഎസഎ്ംഎസംുഇ-നമയുലംുഅയചുുു.
നിലവിൽുുസഭയിനലആദയുനിരയിനലമുഖയു

മഗനുുുിയംുമഗനുുുിമാർുുഉൾുുനപുുനടഅംഗങുുൾുുഒ
രുൈനസരയിൽുുഒരാനളനുുനിലയിലംുപിനുുീ
ടുളുുനിരയിൽുുഒരുൈനസരയിൽുുരണുു്നപർുു
എനുുനിലയിലുമാണുഇരിപുുിടംഒരുകുുിയിടുുു
ളുുത.ുഇതിനുപൈരംനോവിഡുമാനദണുുങുു

ൾുുകുുനുസുതമായിഎലുുാഅംഗങുുൾുുകുുുംഗപു
നതുയൈംഇരിപുുിടംഒരുകുുിസാമുഹിൈഅൈലം
പാലികുുും.അംഗങുുളുനടനമശപുുുറതു്ുസാനി
കറുുസർുുസുുാപികുുും.മുഖാവരണതുുിനായി
മാസക്,ുഷീൽുുഡുഎനുുിവയംുകൈയുറയംുല
ഭയുമാകുുും.നിയമസഭാമദുുിരതുുിനലകുു്ഗപുനവ
ശികുുുനുുവരുനടശരീരതാപനിലപരിനോധി
കുുും.
സനമുുളന ദിവസം അതിരാവിനലതനനുു

അംഗങുുൾുുകുു്ആനുുുിജൻുുനടസുു്ുുനെയുുുനുുതി
നുഉളുുസൗൈരയുംനിയമസഭാമദുുിരതുുിലംു
എംഎൽഎനോസുുുുലിലംുഒരുകുുാൻുുആനോ
ഗയുവകുപു്ുഡയറകറുുുനറചുമതലനപുുടുതുുി.ആ
നുുുിജൻുുനടസുുുുിൽുുനോസിറുുിവുആകുനുുഅംഗ
ങുുൾുുകു്ുരാജയുസഭാനതരനഞുുടുപുുിൽുുനോടുുു
നരഖനപുുടുതുുാൻുുഅവസരനൊരുകുുിയതിനു
നശഷംസഭാനടപടിൈളിൽുുപനങുുടുകുുാനതനി

യമസഭാമദുുിരംവിടുുുനോൈാൻുുഅവസരനൊ
രുകുുും.
നോതുജനങുുൾകുുുളുു പബുുികു ഗാലറി,

സപ്ീനകുുഴസു്ഗാലറിഎനുുിവയിനലകു്ുഗപുനവ
ശനംഉണുുായിരികുുിലുു.ഒഫീഷയുൽുുഗാലറിയിൽുു
അവശയുംനവണുുഉനദുോഗസുുനുുാർമാഗതുനമയു
ണുുാക.ുആംബുലൻുുസംുമറു്ുനമഡികുുൽുുസം
വിധാനവംുലഭയുമാണ.ുസഭയുമായിബനുുനപുു
ടുനുുസുുുുാഫുഅംഗങുുളുനടആനുുുിജൻുുനടസു്ുുുമു
ൻുുകുറായിനടതുുും.
നിയമസഭാമദുുിരവംുപരസരവംുഅണുവി

മുകുുമാകുുാൻുുനടപടിതുടങുുി.സഭയകുുുുളുുി
ൽുുഹാജരാകുനുുഉനദുോഗസുുരുനടഎണുുംപര
മാവധികുറയകുുുും.മുഖയുമഗനുുുി,ധനമഗനുുുി,പാ
ർുുലനമനുുുറിൈാരയുമഗനുുുി,ഗപുതിപകുുനനതാവുഎ
നുുിവർുു ഒഴിനൈയുളുുവരുനടഅറുുൻഡർുുമാർ
കു്ുസഭയകുുുുപുറതുുാകംുസുുാനം.

സനമുുളന നടപടിൈൾുു നനരിടുു് സംനഗുപഷ
ണം നെയുുാൻുു ൊനലുൈൾുുകുു്അനുമതിയു
നണുുങുുിലംുഎലുുാൊനലുൈളുനടയംുൈയുാമറ
ൈൾുുസഭയകുുുുളുുിൽുുഅനുവദികുുുനുുതിനംു
പൈരംദുശയുങുുൾലഭയുമാകുുും.ഗപുസുു്ഗയുാലറി
ൈളിൽുുസുുലംലഭികുുാനതവരുനുുമാധയുമഗപു
വർുുതുുൈർുുകുു്നിലവിൽുുവീഡിനോൈയുാമറൈ
ൾുുകുുായി ഉപനോഗിചുുുവരുനുു ഗയുാലറിയിൽുു
താതൈുാലിൈഗപുനവശനംഅനുവദികുുും.ഗപു
സു്ുഗാലറി,ഔനദുോഗിൈഗാലറിഎനുുിവിടങുു
ളിൽുുഒനുുിടവിടുുൈനസരൈൾുുമാഗതുംഅനുവദി
കുുും.ഇലനഗുരുുണികുനോടുുിംഗുയഗനുുുങുുൾുുഗപു
വർുുതുുിപുുികുുാൻുുസാഹെരയുമിലുുാതുുതിനാൽുു
നോനടുുടുപു്ുആവശയുമായിവരുനുുസദുുർുുഭതുുി
ൽുുകൈൈൾുുഉയർുുതുുിനോഅംഗങുുനളഎഴു
നനുുറു്ുനിർുുതുുിനോനോനടുുടുപു്ുനടതുുാനാണു
തീരുമാനം.

സഭാ സമമ്ള്നത്്ിന ്മമ്്്്
മഖ്യ്മനത്്്ി രാജിവയക്്്ണം:
ചെന്്ിത്്ല
തിരുവനനുുപുരം:നിയമസഭാ
സനമുുളനതുുിനുമുമുു്മുഖയുമ
ഗനുുുിരാജിവയകുുുണനമനുു് ഗപു
തിപകുു നനതാവു രനമശു നെ
നുുിതുുല. കലഫു പദുുതിയു
മായിബനുുനപുുടുുഅഴിമതിയി
ൽുുമുഖയുമഗനുുുിരാജിവയകുുുണ
നമനുുാവശയുനപുുടുു് യുഡിഎഫു
ഓഗസുു്ുു27നുവാർുുഡുതലതുുി
ൽുുസതയുഗഗുഹസമരംനടതുുും.
നോടതിനിർുുനദശങുുളംുനോ
വിഡുനഗുപാനടുുനുകുളംുപാലി
ചുു്ഒരുവാർുുഡിൽുുഒരാൾുുഎനുു
നിലയിലായിരികുുും ഉചുുവനര
സതയുഗഗുഹം.പാർുുടുുിഓഫിസു
ൈളിനോഅവരവരുനടവീടുൈ
ളിനോആയിരികുുണംസതയുാ
ഗഗുഹം നടനുതുണുുനതനുു് നെ
നുുിതുുല.
അഴിമതിയുനട നെളികുുു

ണുുിൽുു നിൽുുകുുുനുു ഒരു സ
ർുുകുുാരായി ഇതുമാറികുുഴി
ഞുുു.ജനങുുനോടുപചുുകുുളുും
പറയുനുുമുഖയുമഗനുുുിയാണിത.ു
മുഖയുമഗനുുുിനനരനതുുപറഞുു
തുവടകുുാനചുുരിപദുുതിയുമാ
യിസർുുകുുാരിനുഒരുബനുുവു
മിനലുുനുുാണ.ുനറഡുനഗുൈസനുുുാ
ണുപണംമുടകുുുനുുത.ുഅവ
ർുുകുു്ഭുമിനൽുുൈിയനോനടസ
ർുുകുുാരിനനുുു ഉതുുരവാദിതുും
അവസാനിനചുുനുുാണുമുഖയുമ
ഗനുുുിപറഞുുത.ുനറഡഗുൈുസനുു്ു
ഉപൈരാർുുനൽുുൈിയയുണിടാ

കുു് എനർുുജി നസലയുുഷൻുുസ്
എനുു ൈമുുനിയുമായി സ
ർുുകുുാരിനു ബനുുമിനലുുനുു് മു
ഖയുമഗനുുുിപറഞുുതുനതറുുാണ.ു
പദുുതിയുനട എലുുാ ഘടുുതുുി
ലംു യുണിടാകുുുമായി സ
ർുുകുുാർുുനനരിടുു്ബനുുനപുുടുുതി
നനുുുനരഖൈളാണുപുറതുുുവ
നുുിടുുുളുുത.ുഈ പദുുതിയിൽുു
എലുുാഘടുുതുുിലംുസർുുകുുാരി
നനുുുഇടനപടലംുനനതുതവുവംു
ഉണുുായിരുനുുുനവനുുാണു ഇ
നപുുൾുുപുറതുു്വനുുിരികുുുനുു
നതനുു്നെനുുിതുുലകുറുുനപുുടു
തുുി.
ഒരു നോടി രുപയലുു, 4.25

നോടി രുപയാണു യഥാർുുതുു
ൈമുുീഷനനനുു്നവളിനപുുടുതുുി
യതുമുഖയുമഗനുുുിയുനടമാധയുമഉ
പനദഷുുാവാണ.ുഅനപുുൾുുമുഖയു
മഗനുുുിയുനടഓഫീസിനുഇതറി
യാമായിരുനുുുനവനുു് വനുുിരി
കുുുനുുു..അതിനനകുുാൾുുഗൗര
വതരമായൈാരയുംതനികുു്ഇതു
നനരനുതു അറിയാമായിരു
നനുുനുു്ധനൈാരയുമഗനുുുിനോമ
സ്ഐസകുു് പറഞുുതാണ.ു
നിയമമഗനുുുിഎ.നൈ.ബാലനംു
അതുശരിവയുകുുുൈയംുനെ
യതുിടുുുണുു്.അതായതു നോഴ
നയകുുുറിചുു് സർുുകുുാരിൽുു എ
ലുുാനപർുുകുുുംഅറിയാമായിരു
നുുുഎനുുാണു ഇതു നതളിയി
കുുുനുുനതനുുുംഅനദുുഹം.

പര്ധാനമപത്്്ിക്്്രണ്്്ലക്്ംഇമമയിൽ
തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളംഅദാനിഗരുുപുുിനുകൈമാറാനുളുുതീരു
മാനതുുിനനതിനരസിപിഎംഗപുധാനമഗനുുുകു്ുരണു്ുലകുുംഇനമയിൽസനദുു
ശങുുൾഅയയകുുുുനമനുുുംസിപിഎംസംസുുാനനസഗൈുടുുറിയറു്ുനോഗതുുി
നുനശഷംനടനുുവാർതുുാസനമുുളനതുുിൽനോടിനയരിപറഞുുു.വൻനോ
തിൽഅഴിമതികു്ുവഴിവയകുുുുനുുവിധതുുിലാണുനൈഗദുുുസർകുുാർതീരുമാ
നനമടുതുുത.ുരാജയുനതുുഎലുുാവിമാനതുുാവളങുുളംുസീനോർടുുുംഅദാനി
കു്ുഎനുുതാണുനൈഗദുുുനയം.ഇതിനനതിനരശകുുമായഗപുതിനഷധമുയർതുുു
നമനു്ുനോടിനയരിഅറിയിചുുു.
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ഇറാകനെിരായ ഉപലോധം
പന്ഃസ്്ാപിക്്ണകമന്്് യ്എസ്
യ്എൻ:ഇൊപനരിരരഐകയ്രാതട്്്സഭയ്പര
സമ്്്ർെഉേരോധംപ്നഃസ്്ാേിക്്െപമ
ന്്്ആവശയ്പപ്്ട്്്അപമരിക്്.2015പലആെവ
ഉരമ്്രിഇൊൻലംഘിച്്്പവന്്്ആരോേിച്്ാണ്
യ്എസ്ഈആവശയ്ംഉന്്യിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇ
ത്സംബധ്്ിച്്്തര്ംപ്ഭരെക്രംഐകയ്രാതട്്്
സഭയക്്്്ഔരദ്ോഗികമായികത്്്നൽകി.

ഇൊപനരിരായയ്എൻ്്ആയ്ധഉേരോ
ധംനീട്്ാന്ള്്നിർരദശംരനരരത്്യ്എൻര
ക്്ാസമിരിരള്്ിയിര്ന്്്.ആയ്ധഉേരോ
ധം ഒകര്റ്്ബെിൽ അവസാനിക്്്കയാണ.്
ഈസാഹചരയ്ത്്ിലാണ്സമ്്്ർെഉേരോ
ധംപ്നഃസ്്ാേിക്്ാൻയ്എസ്നീക്്ം.എ
ന്്ാൽ,ഇൊപനഅന്ക്ലിക്്്ന്്രാജയ്ങ്്ൾ
ഇരിപനരിരരരംഗത്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.തേ്രയ്ാഘാ
രങ്്ള്ണ്്ാക്പമന്്്ഇൊനം്മ്ന്്െിയിപ്്്ന
ൽകി.

സമ്്്ർെഉേരോധംആവശയ്പപ്്ട്്്യ്എസ്
രസ്്്്റ്്്പസതക്ട്്െിബമക്്്രൊംേിരോയാണ്യ്
എൻ്്രക്്ാസമിരിതേ്സിഡ്്്ിന്രനരിട്്്ക
ത്്്നൽകിയത.്എന്്ാൽ,ഉേരോധംപ്നഃ
സ്്ാേിക്്ാൻയ്എസിന്നിയമേരമായഅവ
കാശമിപല്്ന്്്രക്്ാസമിരിയിപലമറ്്്തേ്രിനി
ധികൾച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.2018ൽയ്എസ്തേ്സി
ഡ്്്്രോെൾഡ്തര്ംപ്രപന്്ആെവഉരമ്്
രിയിൽനിന്്്േിമ്്ാെിയരാണ.്ഉേരോധനീ
ക്്വ്മായിയ്എസ്മ്രന്്ട്്്രൊയാൽഅവർ
രക്്ാസമിരിയിൽക്ട്രൽ ഒറ്്പപ്്ട്പമന്്ാ
ണ്മറ്്്തേ്രിനിധികൾച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്ത.്
ആെവേരിോരികൾനിയതന്്്ിക്്ാപമന്്്

2015പല ഉരമ്്രിയിൽഇൊൻസമ്്രിച്്രിന്
രശഷമാണ്അവർപക്്രിരായസമ്്്ർെഉേ
രോധംേിൻവലിക്്പപ്്ട്്ത.്

കോഗമക്്്രായവർ
മന്്്് ലക്്ം പിന്്ിട്്്
തമിഴകം
പചബന്:് രമിഴന്ാട്്ിൽ പൊ
വിഡ് രോഗമ്ക്്രായവര്പര
എണ്്ംമ്ന്്്ലക്്ംേിന്്ിട്്്.
3,01,913രേർഇത്വപരരോഗ
മ്ക്്രായിട്്്പണ്്ന്്്സംസ്്ാ
നആരോഗയ് മതന്്്ാലയം.അ
രരസമയം,അയ്്ായിരത്്ിരല
പെ രേർക്്് തേ്രിദിനംപ്ത്
രായി രോഗംസ്്ിരീകരിക്്്
ന്്ത്ത്രര്കയാണ.്24മെി
ക്്്െിനിപര5,986രേർക്്്ക്
രിരോഗംകപണ്്ത്്ി.ഇരോപര
പോത്്ം ബവെസബ്ാധിരർ
3.61ലക്്മായിഉയർന്്ിട്്്ണ്്്.
ഇരപ്്ൾ ചികിത്്യില്ള്്ത്
53,283 രേരാണ.് അവസാന
24മെിക്്്െിൽ116രേരാണ്
രമിഴന്ാട്്ിൽപൊവിഡ്ബാധി
ച്്്മരിച്്ത.്സംസ്്ാനപത്്ഇ

ത്വപരയ്ള്് പൊവിഡ് മര
െം 6,239 ആയിട്്്ണ്്്. കഴി
ഞ്് ദിവസം മരിച്്വരിൽ 13
രേർ 50 വയസിന് രാപഴയ്
ള്്വരാപെന്്്സംസ്്ാനആ
രോഗയ്മതന്്്ാലയം.
പചബന്്നഗരത്്ിപല മാ

തര്ംഇത്വപരയ്ള്്മരെസം
ഖയ്2,537ആണ.്ഓഗസ്്്്്മ്ന്്്
മ്രൽത്രർച്്യായിന്െിരല
പെമരെംതേ്രിദിനംരരഖപപ്്
ട്ത്്്ന്്്ണ്്്രമിഴകത്്്.പൊ
വിഡ്പരസ്്്്്കളം്വർധിപ്്ിച്്്
വര്കയാണ്സംസ്്ാനം.വയ്ാ
ഴാഴച്േരിരോധിച്്ത്75,076
സാംേിള്കളാണ.് ഇത്വപര
39.88 ലക്്ം സാംേിള്കൾ
സംസ്്ാനത്്്േരിരോധിച്്്
കഴിഞ്്്.

ടശ്ീശശേം ഡാമികേ ശവദയ്െ്ി
നിേയത്്ിൽ െീപിരിത്്ം; 9 ലപർ മരിച്്്
ബഹദരാബാദ:് പരലങ്്ാന- ആ
തധ്്്തേ്രദശ്അരിർത്്ിയിപലതശ്ീ
ബശലംജലബവദയ്്രേദ്്രിയ്
പരഭ്ഗർഭനിലയത്്ില്ണ്്ായരീ
േിരിത്്ത്്ിൽഒമ്്ത്രേർമരിച്്്.
വയ്ാഴാഴച്രാതര്ിയാണ്ഇവിപരരീ
േരർന്്ത.് 17 രേര്ണ്്ായിര്ന്്്
ഈസമയംപ്്ാ്്്ിൽ.എട്്്രേർര
ക്്പേട്്്.ആറ്മ്രരദഹങ്്ൾക
പണ്്ട്ത്്്.മ്ന്്്രേര്പരമ്രരദ
ഹങ്്ൾക്്ായിപരരച്്ിൽത്രര്ക
യാപെന്്്നാഗർകർണ്ൽജില്്ാ

കലകറ്്്ർഎൽ.ശർമൻഅെിയിച്്്.
രോർട്്്സർകയ്്ട്്ാണ്അേകര

കാരെപമന്്് തേ്ാഥമിക നിഗമ
നം.ത്രങ്്ത്്ിൽപ്കനിെഞ്്രി
നാൽരക്്ാതേ്വർത്്നംദ്ഷക്ര
മാപയന്്് അധിക്രർ. മരെമര
ഞ്്വരിൽരണ്്്അസിസ്്്്്്്്എൻ
ജിനീയർമാര്മ്പണ്്ന്്്ംരോഹൻ
ക്മാർ എന്്യാപള രിരിച്്െി
പഞ്്ന്്്ംഡാംഅധിക്രർ.ദ്ര
ന്്ത്്ിൽ തേ്ധാനമതന്്്ി നരരതദ്്്
രോദിഅന്രോചിച്്്.

പാർേകമന്്്റി സമിെിക്്് മന്്്ിൽ
ഹാജരാവാൻ കെയസ്ബ്ക്്്ിലോട ്െരർ്
നയ്്ഡൽഹി:ഐരികാരയ്ങ്്ൾക്്ായ്ള്്ോ
ർലപമ്്്െിസമിരിക്്്മ്ന്്ിൽപസപറ്്്ംബർ
രണ്്ിന്ഹാജരാവാൻപഫയസ്ര്്ക്്ിന്നി
ർരദശംനൽകിസമിരിഅധയ്ക്്ൻക്രിയാ
യസീനിയർരൊൺതഗ്സ്രനരാവ്ശശിര
ര്ർ.പഫയസ്ര്്ക്്്ഇന്്്യയിൽേക്്ോരം
കാെിക്്്ന്്്പവന്്രോൾസത്ര്ീറ്്്രജർെൽ
െിരപ്്ർട്്ിരമ്്ൽരാതട്്്ീയവിവാദംത്രര്ന്്
രിനിപരയാെിത.്

രോഷയ്ൽമീഡിയദ്ര്േരോഗം,േൗരാ
വകാശസംരക്്െം,ഡിജിറ്്ൽസപ്േയസ്ി
പലവനിരാസ്രക്്ത്രങ്്ിയവിഷയങ്്ളി
പലതേ്വർത്്നങ്്ൾസംബധ്്ിച്്ാണ്സമി
രിക്്്മ്ന്്ിൽപവളിപപ്്ട്രത്്ണ്്ത.്ചില
ബിപജേി രനരാക്്ള്പര വിരദ്വഷ തേ്സംഗ
ങ്്ൾ തേ്ചരിപ്്ിക്്്ന്്രിപനരിരര പഫ
യസ്ര്്ക്്്അരിപ്്്രരവ്തേ്കാരമ്ള്്നര
േരികൾ സവ്ീകരിക്്്ന്്ിപല്്ന്്ാണ് രനര
രത്്രോൾസത്ര്ീറ്്്രജർെൽെിരപ്്ർട്്്പച
യര്ിര്ന്്ത.്രോഷയ്ൽമീഡിയേക്്ോരേ
രമായിദ്ര്േരോഗിക്്്ന്്്എന്്ാണ്രൊ
ൺതഗ്സ്ആരോേിക്്്ന്്ത.്

പഫയസ്ര്്ക്്് തേ്രിനിധികളിൽനിന്്്
വിശദീകരെംരരട്ന്്പസപറ്്്ംബർരണ്്ി
പലസമിരിരോഗത്്ിൽഹാജരാവാൻഇല
ക്രത്ൊെികസ്് ആൻഡ് ഐരി മതന്്്ാലയ
ത്്ിപലതേ്രിനിധികരോടം്രര്ർആവശയ്
പപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്. പഫയസ്ര്്ക്്ിപനസമിരിക്്്
മ്ന്്ിൽ വിളിച്്്വര്ത്്ാന്ള്് രര്രിപ്്്
നീക്്ംവലിയരാതട്്്ീയവിവാദമായിമാെിയി
ര്ന്്്.രര്ർനയിക്്്ന്്സമിരിയിപലഅം
ഗങ്്ളായബിപജേിഎംേിമാർനിഷികാന്്്
ദ്പബയം്രാജയ്വർധൻസിങ്ൊര്ത്ഡം്
രൊൺതഗ്സ്രനരാവിപ്്്രാതട്്്ീയക്്ളിയാ
െിപരന്്്ആരോേിച്്്രംഗത്്്വന്്ിര്ന്്്.
രര്രിപനസമിരിപചയർമാൻസ്്ാനത്്്
നിന്്്മാറ്്െപമന്്്അവർരോകസ്ഭാസേ്ീ
ക്്ർഓം ബിർളയക്്്്കത്്്ംനൽകിയിട്്്
ണ്്്.രപ്്്രാതട്്്ീയഅജൻഡക്്ായിരര്ർ
പചയർമാൻസ്്ാനം ദ്ര്േരോഗിക്്്ന്്്
പവന്്്നിഷികാന്്്ദ്പബആരോേിച്്്.ഇരി
പനരിരരദ്പബയക്്്്രര്ർഅവകാശലംഘ
നരൊട്്ീസം്നൽകിയിട്്്ണ്്്.

മനൂൂൂൂ ദിവസം കൊണൂ്ൂ 
രണൂൂൂ ലകൂൂതൂൂിലലകെ ലേസേൂൾ
നയ്്ഡൽഹി:മ്ന്്്ദിവസംപൊണ്്്
രാജയ്ത്്് പ്ത്രായി രണ്്്ലക്്
ത്്ിരലപെപൊവിഡ്രകസ്കൾ.ത്
രർച്്യായിമ്ന്്ാംദിവസവം്അറ്
േരിനായിരത്്ിരലപെപ്രിയരോ
ഗബാധിരപര കപണ്്ത്്ിയരപ്്ൾ
ഇന്്്യയിപലപോത്്ംബവെസ്ബാ
ധിരർ29ലക്്ംേിന്്ിട്്്.രാജയ്ത്്്
പ്രിയരകസ്കൾഏറ്്വം്ക്ട്ര
ൽകപണ്്ത്്്ന്്രാജയ്മായിഇന്്്യ
മാെിയിരിക്്്കയാണ.്ഓഗസ്്്്ിൽമാ
തര്ം ഇത്വപര 12 ലക്്ത്്ിരലപെ
രകസ്കളാണ്ഇന്്്യയിൽസ്്ിരീക
രിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

ജ്ബലയിൽപോത്്ംരാജയ്ത്്്
സ്്ിരീകരിച്്ത് 11 ലക്്ത്്ിരലപെ
രകസ്കളായിര്ന്്്. ഓഗസ്്്്ിൽ ഇ
ത്വപരഅപമരിക്്യിൽസ്്ിരീക
രിച്്ത്േത്്്ലക്്ര്ത്ളംരകസ്
കളാണ;്തബ്സീലിൽഎട്്്ലക്്ത്്ി
നട്ത്്്ം.ഇന്്്യയിപലെിക്്വെിനി
രക്്്74ശരമാനത്്ിരലപെയായിട്്്
ണ്്്എന്്രാണ്രകതദ്്്ആരോഗയ്മ
തന്്്ാലയത്്ിന്ആശവ്ാസംനൽക്
ന്്ത.്മരെനിരക്്്1.89ശരമാനമാ
യിക്െഞ്്തം്ആശവ്ാസമാണ.്

ആരോഗയ്മതന്്്ാലയംഇന്്പലപ്
ത്ക്്ിയ കെക്്് തേ്കാരം അവ
സാന 24 മെിക്്്െിൽ രാജയ്ത്്്
സ്്ിരീകരിച്്ത്68,898രകസ്കളാ
ണ.്ഇരോപരപോത്്ംരോഗബാധി
രർ29,05,823ആയി.കഴിഞ്്ദിവ
സം69,652രേർക്്്രോഗംസ്്ിരീക
രിച്്രാണ്ഇന്്്യയിപലതേ്രിദിനവ
ർധനയിപലപെര്ക്ഡ.്അരിന്ര
രലന്്് 64,531 രേർക്്്ം രോഗംക
പണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.അവസാന24മ
െിക്്്െിനിപര983രേർക്രിപൊ
വിഡ് ബാധിച്്് മരിച്്്. ഇരോപര
പോത്്ംമരെം54,849ആയിട്്്ണ്്്.
ഇത്വപര 21.58ലക്്ത്്ിരലപെ

രേർരോഗമ്ക്്രായി.െിക്്വെിനി
രക്്്74.30ശരമാനം.6.92ലക്്ത്്ി
രലപെയാണ്ആകറ്്്ിവ്രകസ്കൾ.
വയ്ാഴാഴച് എട്്് ലക്്ത്്ിരലപെ
സാംേിള്കൾ േരിരോധിപച്്ന്്്
ഐസിഎംആർ.െിക്്വെിനിരക്്ി
ൽഏറ്്വം്മ്ന്്ിൽഡൽഹിയാണ-്
90.10ശരമാനം.രമിഴന്ാട്്ിൽ83.50
ശരമാനം.ഗ്ജൊത്്ിൽ79.40,പര
ലങ്്ാനയിൽ 77.40, രാജസ്്ാനിൽ
76.80,േശ്്ിമബംഗാളിൽ76.50,ബി

ഹാെിൽ76.30,മധയ്തേ്രദശിൽ75.80
എന്്ിങ്്പനയാണ് ഏറ്്വം് ഉയർ
ന്്െിക്്വെിനിരക്്്ള്്സംസ്്ാന

ങ്്ൾ.
മഹാരാതട്്്യിൽ 326 രേർ 24 മ

െിക്്്െിനിപരമരിച്്്.രമിഴന്ാട്്ിൽ

116,കർൊരകയിൽ 102,ആത്ധ്്
യിലം്യ്േിയിലം്95വീരം,േശ്്ി
മബംഗാളിൽ53,േഞ്്ാബിൽ36,ഡ
ൽഹിയിൽ22,ഗ്ജൊത്്ിൽ16എ
ന്്ിങ്്പനയാണ്അവസാനദിവസ
പത്്മരെം.മഹാരാതട്്്യിപലപോ
ത്്ംപൊവിഡ്മരെം21,359ആ
യിട്്്ണ്്്.രമിഴന്ാട്്ിൽ6239,കർൊ
രകയിൽ4429,ഡൽഹിയിൽ4257,
ആത്ധ്്യിൽ 3001, ഗ്ജൊത്്ിൽ
2853,യ്േിയിൽ2733,േശ്്ിമബം
ഗാളിൽ2634,മധയ്തേ്രദശിൽ1171
എന്്ിങ്്പനഇത്വപരയ്ള്്പൊ
വിഡ്മരെങ്്ൾ.
14,500ഓളം രേർക്്ാണ് ഒപോറ്്

ദിവസംമഹാരാതട്്്യിൽപ്ത്രായി
രോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.് സംസ്്ാന
പത്്പോത്്ംരോഗബാധിരർ6.43
ലക്്ത്്ിരലപെയായി. മഹാരാതട്്്
യക്്്്പ്െരമഎട്്്സംസ്്ാനങ്്ളി
ൽക്രി തേ്രിദിനവർധനയിൽപ്
രിയപെര്ക്ഡ്ണ്്്.േശ്്ിമബംഗാ
ൾ,േഞ്്ാബ,്ഗ്ജൊത്്്,മധയ്തേ്രദ
ശ,്ഛത്്ിസഗ്ഡ,്ഹരിയാന,പ്ത്
രച്്രി,രമഘാലയഎന്്ിവയാണ്അ
വര്പരഏറ്്വം്വലിയതേ്രിദിനവർ
ധനരരഖപപ്്ട്ത്്ിയത.്ത്രർച്്യാ
യിഅയ്്ായിരത്്ിരലപെരകസ്കൾ
കപണ്്ത്്്ന്്്ണ്്്രമിഴന്ാട്്ിൽ.

വകോധികർക്്് ബിസിജി
വാകസ്ിൻ നൽകാൻ

ഐസിഎംആർ
നയ്്ഡൽഹി:ക്്യ
രോഗത്്ിപനരിരരഉ
േരോഗിക്്്ന്്ബി
സിജിവാകസ്ിൻതേ്ാ
യരമെിയവരിൽപൊ
വിഡ്19തേ്രിരോധ
ത്്ിനായിഉേരോഗി
ക്്ാനാവ്രോഎന്്്േരീക്്ിക്്ാൻഐസിഎംആർ.രസഠ്ജി
എസ്പമഡിക്്ൽരൊപളജ,്പകഇഎംആശ്േതര്ിഎന്്ിവിര
ങ്്ളിൽഐസിഎംആെിപ്്്രനത്രവ്ത്്ിൽേരീക്്െംത്ര
ങ്്ിയരായിബ്ഹാൻമം്ബബരൊർപ്്രെഷൻഅെിയിച്്്.
ബിസിജിവാകസ്ിപനട്ത്്വരിൽരോഗരീതവ്രക്െയ്രോ

എന്്്ംേരിരോധിക്്്ന്്്ണ്്്.
65-70വയസ്തേ്ായമായപൊവിഡ്19ബാധിച്്ിട്്ില്്ാത്്വർ

ക്്്ംബിസിജിവാകസ്ിൻനൽകം്.ബിസിജിവാകസ്ിൻതേ്ാ
യരമെിയവരിൽപൊവിഡ്19മ്ലമ്ള്്മരെനിരക്്്ക്െ
യക്്്്ന്്രായിസ്ചനകള്പണ്്ന്്്ംഇക്്ാരയ്ംസ്്ിരീകരിക്്ാ
നാണ്േരീക്്െപമന്്്ംബ്ഹാൻമം്ബബരൊർപ്്രെഷൻ.
സമ്്രേതര്ംഉെപ്്ാക്്ിയരശഷമാകം്വരോധികരിൽേരീ

ക്്െം.ആറ്മാസംഇവപരപ്ർെമായിനിരീക്്ിക്്്ം.പച
ബന്,്അഹമ്്ദാബാദ,്രോപ്്ാൽ,രോധപ്്ർ,നയ്്ഡൽഹിനഗ
രങ്്ളിലം്േരീക്്െംനരത്്്പമന്്്ംഐസിഎംആർ.

=േയ്ാ  പ  നം അ  തി  വേ  ഗം

-187

NX 579592
(MALAPPURAM)

NP 504733 (KAYAMKULAM)

മവോജ ്പി., ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്്ർ്്,

NN 579592 NO 579592 NP 579592 NR 579592
NS 579592 NT 579592 NU 579592 NV 579592
NW 579592 NY 579592 NZ 579592

1016 2458 4106 4329  4385 5568 6467 6533 7120  7257
7440 8078 8163 8215  8584 9106 9199 9254

NN 677045 NO 205379 NP 357272 NR 272713
NS 545544 NT 549395 NU 330551 NV 235718
NW 206135 NX 688982 NY 205069 NZ 635843

0012 0034 0090 0452  0952 1012 1090 1767 1985  2117
2599 2972 3404 3473  3848 4698 4885 5336 5519  5696
5722 5976 6267 6273  6415 6604 6613 6958 7606  7638
8005 8794 8799 8846  9783 9853

0680 0888 0921 1027  1130 1157 1167 1217 1365  1449
1485 1661 1729 1765  1904 2057 2146 2195 2490  2578
2851 3182 3368 3434  3512 3821 3825 3901 3905  4047
4076 4315 4362 4420  4519 4575 4681 4768 4815  5121
5166 5167 5197 5423  5448 5506 5795 6002 6345  6538
6545 6671 6734 7289  7316 7460 7563 8129 8520  8655
8904 8915 8985 9357  9558 9656 9785 9793 9861  9960

0088 0089 0259 0406  0411 0465 0615 0647 0672  0731
0932 0989 1026 1123  1375 1899 1912 1986 2034  2076
2089 2153 2202 2309  2462 2592 2600 2704 2729  2735
2759 2907 3080 3153  3164 3257 3264 3280 3281  3285
3661 3731 3801 3836  3971 3979 4109 4140 4190  4192
4198 4210 4222 4252  4266 4419 4536 4573 4583  4743
4766 4776 4798 4806  4837 4900 5099 5263 5899  6068
6087 6215 6272 6395  6427 6479 6481 6519 6695  6742
6755 6897 6898 6902  7008 7046 7086 7234 7429  7463
7484 7663 7731 7766  7798 7846 7936 8126 8157  8161
8235 8289 8332 8352  8605 8628 8649 8687 8689  8969
9104 9236 9407 9428  9507 9634 9771 9792 9836  9922

AT GORKY BHAVAN,NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
Held on 21/08/2020

ആ ശ ങ്് ശ മി ക്്ാ കെ 
മ ഹാ രാ ഷ് ടര് 
പര്നയ്േകനേഖകൻ
മം്ബബ:പൊവിഡ്രോഗവയ്ാ
േനത്്ിൽവീണ്്്ംപെര്ക്ഡ്
വർധനയ്മായി മഹാരാഷ്തര്.
14,492രേർക്്ാണ്സംസ്്ാന
ത്്്പ്ത്രായിരോഗംസ്്ിരീ
കരിച്്ത.്ഒര്ദിവസംഇതര്യം്
രേർക്്്രോഗബാധ
കപണ്്ത്്്ന്്ത്ആ
ദയ്ം.സംസ്്ാനപത്്
പോത്്ം രോഗബാ
ധിരർ ഇരോപര
6,43,289ആയിഉയർ
ന്്്.326രേര്പരമര
െം ക്രിസ്്ിരീക
രിച്്ിട്്്ണ്്്. പോത്്ം
പൊവിഡ്മരെസം
ഖയ് 21,359 ആയി.
1.62ലക്്ത്്ിരലപെ
രേർ ഇരപ്്ൾ സം
സ്്ാനത്്് പൊവി
ഡ് ചികിത്്യില്
ണ്്്.71.37ശരമാനം
െിക്്വെിനിരക്്്ള്്
രപ്്ഴം് ആരോഗയ്
രമഖലയക്്്് സമ്്ർ
ദംക്െയ്ന്്ില്്.3.32
ശരമാനംമരെനിര
ക്്്ണ്്് എന്്തം്
ഗൗരവം വർധിപ്്ി
ക്്്ന്്്.
മം്ബബ നഗര

ത്്ിൽ മാതര്ം 24 മ
െിക്്്െിനിപര രോ
ഗം സ്്ിരീകരിച്്ത്
1,275 രേർക്്ാണ.്
മം്ബബനഗരംഉൾ
പപ്്ട്ന്്പമപത്ൊപൊ
ളിറ്്ൻ െീജിയെിൽ
പോത്്ം3,659രേർ
ക്്് രോഗം കപണ്്
ത്്ി.2.99ലക്്ത്്ി
രലപെയാണ്പമപത്ൊ
പൊളിറ്്ൻ െീജിയ
െിപലപോത്്ംരോ
ഗബാധിരർ. മം്
ബബ നഗരത്്ിൽ
മാതര്ം1,32,822.പമപത്ൊപൊളി
റ്്ൻ െീജിയെിൽ ഇത്വപര
11,968രേർമരിച്്്.മം്ബബന
ഗരത്്ിപലമാതര്ംമരെസംഖയ്
7,314.
പ്പന നഗരത്്ിൽ 1,682

രകസ്കളാണ്പ്ത്രായിക
പണ്്ത്്ിയത.്േിംതേ്ിചിഞ്്്വാ

ഡിൽആയിരംപ്രിയരകസ്
കൾ.നാസിക്്ിലം് 745 രേർ
ക്്്പ്ത്രായിരോഗംസ്്ിരീ
കരിച്്്.പ്പനജില്്യിൽ3,544
പ്രിയ രകസ്കളാണ്ള്്ത.്
1.35ലക്്ത്്ിരലപെയായിട്്്ണ്്്
പ്പന ജില്്യിപല പോത്്ം

ബവെസബ്ാധിരർ.3,361രേർ
ജില്്യിൽഇത്വപരപൊവിഡ്
ബാധിച്്്മരിച്്്.പമപത്ൊപൊളി
റ്്ൻ െീജിയെിലം് പ്പനയി
ലം് രോഗബാധനിയതന്്്ിക്്ാ
ൻകഴിയാപരവര്ന്്രാണ്ഉ
ദ്്വ് രാക്്പെ സർക്്ാരിന്
ആശങ്്രയറ്്്ന്്ത.്

ടിവിക്്്ം കംപയ്ട്്്റിനം്
വിലകക്ർ്പപ്ട്ത്്്ി ബംഗാൾ ഗഗ്ാമം
രൊൽക്്ത്്:രിവികാണ്ന്്തം്പോബബൽരോണ്ക
ളം്കംേയ്്ട്്റ്കളം് ഉേരോഗിക്്്ന്്തം് ഉൾപപ്്പരവി
രൊദഉോധികൾപക്്രിരരഫത്വപ്െപപ്്ട്വിച്്്േശ്്ിമ
ബംഗാൾതഗ്ാമം.മ്ർഷിദാബാദ്ജില്്യിപലരഘ്നാഥ്ഗഞ്്ി
ന്സമീേംഅബദ്വരനഗർവിപല്്ജ്ആണ്ഇവപയല്്ാംമ
രേരമായവിശവ്ാസങ്്ൾക്്്വിര്ദ്്പമന്്്തേ്ഖയ്ാേിച്്്വി
ലരക്്ർപപ്്ട്ത്്ിയത.്12,000ജനസംഖയ്യ്ള്്തഗ്ാമത്്ിൽ
നയ്്നേക്്വിഭാഗങ്്ളാണ്ബഹ്ഭ്രിേക്്ം.
കയ്ാരംസ്കളിക്്്,രോട്്െിവാങ്്്ക,സംഗീരംത്രങ്്ി

യവപയല്്ാംവിലക്്ിയിട്്്ണ്്്തഗ്ാമസമിരി.ഇവലംഘിച്്ാ
ൽ500മ്രൽ70000വപരര്േേിഴയം്ഏത്്മിരല്മാണ്
ശിക്്.യ്വരലമ്െസാംസക്ാരികമ്ലയ്ങ്്ളിൽനിന്്്വയ്
രിചലിക്്്ന്്ത്രരയാനാണ്ഈനരേരിപയന്്്ംസംഗീ
രവം്സിനിമയം്മരവിശവ്ാസത്്ിന്വിര്ദ്്മാപെന്്്ം
അബദ്വരനഗർസാമ്ഹികേരിഷക്രെസമിരിഅധയ്
ക്്ൻഅസറ്ൾപഷയഖ്.്

കഴിഞ്്ഒമ്്രിനാണ്വിവാദരീര്മാനങ്്ൾതേ്ഖയ്ാേി
ച്്്തഗ്ാമത്്ിലാപകരൊസ്്്്ർേരിച്്ത.്രിവികാണ്ന്്രിനം്
പോബബൽരോണ്കളം്കംേയ്്ട്്റ്കളം്ഉേരോഗിച്്്
ോട്്്രകൾക്്്ന്്രിനം്1000ര്േയാണ്േിഴ.കയ്ാരംസ്ക
ളിച്്ാൽ500ര്േ.രോട്്െിവാങ്്ിയാൽ2000ര്േേിഴ.വി
ലക്്്ലംഘിക്്്ന്്വപരക്്്െിച്്്വിവരമെിയിക്്്ന്്വർക്്്
200മ്രൽ1000വപരര്േതേ്രിഫലംലഭിക്്്ം.മദയ്ംവിറ്്ാ
ലാണ്ഏറ്്വം്വലിയേിഴ-7000ര്േ.മദയ്േിച്്ാൽ2000ര്
േയം്േത്്്രവെഏത്്മിരലം്.ഫത്വയിൽപരറ്്ാപോ
ന്്്മിപല്്ന്്്ത്െമ്ൽരൊൺതഗ്സ്രനരാവം്േഞ്്ായ
ത്്്തേ്സിഡന്്്്മായഅബ്്്ർൌഫ.്യ്വാക്്ൾസംഗീര
ത്്ിന്അരിമപപ്്ട്്്വഴിപരറ്്ിരപ്്ക്ന്്ത്രരയാനാണ്ന
രേരിപയന്്്ംൌഫ.്എന്്ാൽ,നിയമംബകയിപലട്ക്്്ന്്
ത്ആരായാലം്കർശനനരേരിയ്ണ്്ാക്പമന്്്ഷംരഷർഗ
ഞ്്്രല്്ക്്്പഡവലപപ്മ്്്്ഓഫിസർരോയദ്ീപ്ചതക്വർ
ത്്ി.

കൊവിഡ:് ഇന്്്യ മർ്ധനയ്ത്്ിലേക്്് ?
നയ്്ഡൽഹി:പൊവിഡ്വയ്ാ
േനത്്ിപ്്് മ്ർധനയ്ത്്ി
രലക്്്(േീക്്്)ഇന്്്യഎത്്്
കയാരോ?അരിപ്്്സ്ച
നകൾ കാണ്ന്്്പണ്്ന്്്
ആരോഗയ്വിദഗധ്ർ.രകസ്
കൾ ക്ട്ന്്രിപൊപ്്ം െി
ക്്വെി നിരക്്്ം വലിയ
രോരിൽ ഉയർന്്ിരിക്്്
ന്്്.ഇത്േീക്്്ഘട്്ത്്ിരല
ക്്്രാജയ്ംഅട്ത്്്പൊണ്്ി
രിക്്്ന്്്എന്്ാണ്സ്ചി
പ്്ിക്്്ന്്രരത്ര.
െിക്്വെിനിരക്്്74ശര

മാനംകരന്്ിരിക്്്ന്്്.അവ
സാന 24 മെിക്്്െിൽ
62,000രലപെരേരാണ്രോ
ഗമ്ക്്രായത.്29ലക്്ംരക
സ്കളിൽ21.5ലക്്വം്രോ
ഗമ്ക്്ര്രരരാണ്ഇരപ്്ൾ.
ജ്ൺ17ന്52.8ശരമാനമാ
യിര്ന്്്ഇന്്്യയിപലപൊ
വിഡ് രഭദമായവര്പര നിര
ക്്്.ജ്ബല16ന്അത്63.24

ശരമാനമായി. ഇരപ്്ൾ
74.30ശരമാനം.രാജയ്പത്്
യഥാർഥരകസ്രോഡ്പോ
ത്്ംരകസ്കള്പര24ശര
മാനത്്ിൽരാപഴയാണ.്
75ശരമാനംെിക്്വെിനി

രക്്ിപലത്്്രപ്്ൾരാജയ്ം
പൊവിഡ് വയ്ാേനത്്ിപ്്്
േീക്്ിൽഎത്്്പമന്്ാണ്
കെക്്ാക്്്ന്്ത.് അങ്്
പനപയങ്്ിൽ ബവകാപര
ആഘട്്ത്്ിപലത്്്ം.അരി
ന്രശഷംതഗ്ാഫ്രാരോട്്ിെ
ങ്്്പമന്്ാണ്തേ്രീക്്.അ
രിനർഥംഅരോപരസ്്ിര
മായ രാരോട്്ിെക്്ം ഉെപ്്ാ
ക്പമന്്ല്്.പ്രിയേീക്്്ക
ൾ ഉണ്്ാവാരിരിക്്ാന്ള്്
ശക്്മായ നരേരികൾ അ
രിന്രശഷവം്സവ്ീകരിക്്
െം.
ഇന്്്യരൊപലവിശാലമാ

യരാജയ്ത്്്േീക്്്ക്രയ്മാ
യി നിർെയിക്്ാനാവിപല്്

ന്്്ംചിലർച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്
ണ്്്.രാജയ്ത്്ിപ്്്ഓരോഭാ
ഗത്്്ം ഓരോ സമയത്്ാ
ണ് മ്ർധനയ്ാവസ്്യ്ണ്്ാ
വ്ന്്ത് എന്്രാണ് കാര
െം.ഡൽഹിയം്രമിഴന്ാ
ടം്േീക്്്ഘട്്ംേിന്്ിട്്ിട്്്ണ്്്.
മഹാരാതട്്്യം്േശ്്ിമബം
ഗാളം്രൊല്ള്്സംസ്്ാന
ങ്്ൾഇനിയം്അവിപരപയ
ത്്ിയിട്്ില്്.മറ്്്നിരവധിസം
സ്്ാനങ്്ളിൽരോഗവയ്ാേ
നംസമീേകാലത്്ാണ്വലി
യ രോരിൽ ഉയരാൻത്ര
ങ്്ിയിട്്്ള്്ത.്

േീക്്ിൽഎത്്ിയതേ്മ്
ഖരാജയ്ങ്്പളല്്ാം80ശരമാ
നത്്ിൽരാപഴെിക്്വെിനി
രക്്ിലാണ് പൊവിഡ് തഗ്ാ
ഫിപ്്്ഉച്്സ്്ാനത്്്കയ
െിയത.്ജ്ബല29ന്70,869
രകസ്കൾ െിരപ്്ർട്്് പച
യര്രാണ് തബ്സീലിപലേീ
ക്്്.അന്്്അവര്പരെിക്്വ

െിനിരക്്്69.9ശരമാനമാ
യിര്ന്്്.പഫതര്്വരി12ന്
14,108രകസ്കൾസ്്ിരീക
രിച്്രാണ് ബചന മ്ർധ
നയ്ാവസ്്യായി േെയ്ന്്
ത.്അന്്പത്്ബചനയ്പര
െിക്്വെിനിരക്്്71.5ശരമാ
നം.

ജ്ൺനാലിന്79.5ശര
മാനംെിക്്വെിനിരക്്്ള്്
രപ്്ഴാണ്മരലഷയ്യ്പരേീ
ക്്്.ജ്ൺനാലിന്77.6ശര
മാനം െിക്്വെി നിരക്്ിൽ
ഇൊൻേീക്്ിപലത്്ി. 70.4
ശരമാനംെിക്്വെിനിരക്്ി
ലാണ്ചിലിയ്പരേീക്്്.ജ്
ൺ17ന്4,919രകസ്കൾെി
രപ്്ർട്്് പചയര്ത് സൗദി
അരെബയ്യ്പരമ്ർധനയ്ാവ
സ്്യിലാണ.്64.9ശരമാന
മായിര്ന്്്അന്്്അവര്പര
െിക്്വെിനിരക്്്.77.1ശരമാ
നത്്ിലാണ് ബഹെിനിൽ
"േീക്്്'കണ്്ത.്

രോ  ലീ  സി  ന ്വോ  ഗം ക ് ട ് ന്്്
വയ്ാഴാഴച്മാതര്ംമഹാരാഷ്തര്യിൽ

303പൊലീസ്കാർക്്ാണ്രോഗബാ
ധസ്്ിരീകരിച്്ത.്അഞ്്്പൊലീ
സ്കാർമരിക്്്കയം്പചയത്.്14
ഓഫിസർമാരരക്്ം136പൊലീസ്
കാർഇത്വപരസംസ്്ാനത്്്പൊ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്ിട്്്ണ്്്.മം്ബബ
പൊലീസിൽമാതര്ംമരിച്്ത്62രേ
രാണ.്സംസ്്ാനത്്്13,180പൊലീ
സ്കാർക്്്ഇത്വപരപൊവിഡ്ബാ
ധിച്്്.ഇരിൽ1,387രേർഓഫിസർ
മാരാപെന്്്ംആഭയ്ന്്രവക്പ്്്ച്
ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.ഇരപ്്ൾചികിത്്യി
ല്ള്്ത്2,389പൊലീസ്കാരാണ.്

ജ  യി  ല ് ക  ളി  ൽ 
മഹാരാഷ്തര്യിപല27ജയില്കളി

ലായി1,478പൊവിഡ്രകസ്കളാ
ണ്കപണ്്ത്്ിയിട്്്ള്്ത.്ആറ്രേ
ർഇത്വപരമരിച്്്.രോഗബാധിരരി
ൽ312രേർജയിൽജീവനക്്ാരാണ.്
219രകസ്കള്ള്്നാഗപ്്ർപസൻ
തര്ൽജയിലാണ്ഏറ്്വം്രോശമായ
അവസ്്യിൽ.പ്പനയിപലയർവാദ
പസൻതര്ൽജയിലിൽ190രകസ്കള്
ണ്്്.ആർരർരോഡ്ജയിലിൽ182.
ജയില്കളിൽരോഗംകപണ്്ത്്ി

യവരിൽ848രരവ്പ്ള്്ികൾരോഗ
മ്ക്്രായി.272ജയിൽജീവനക്്ാ
രം്രോഗമ്ക്്ിരനരിയിട്്്ണ്്്.രോഗ
വയ്ാേനഭീഷെിഒഴിവാക്്ാൻേരി
നായിരത്്ിരലപെരരവ്പ്ള്്ികപള
രോചിപ്്ിച്്്.ഇര്േത്്ാൊയിരത്്ി
രലപെരേരാണ്ഇരപ്്ൾജയില്കളി
ല്ള്്ത.്

ദി      വാ      ൻ ഹൗ      സി      ങ ്ഫി      നാ      ൻ      സ ്കോ      ർ      പ്്      കേ      ഷ      ൻ ലി      മി      റ്്      ഡ്
നാ      ഷ      ണ      ൽ ഓ      ഫി      സ-് എ  ച്്്ഡി  ഐ  എ  ൽ െ  വ  ർ, ബി- വിങ,് ആോം  നി     ല, ആ  ന  ന്്് േ  കന  േ  ർ മാ  ർ  ഗ,് ബാ  നന്്് (ഈ  സ്്്്്), മം്   ബബ- 400051
ശാ      ഖാ ഓ      ഫി      സ-് ധിരാജ ്ബൗഗ,് ബിൽഡിംഗ ്" എ " നഗ്ൗണ്്്  & ഒന്്ാം നില, ആകസ്ിസ ്ബാങ്്ിന ്സമീപം, നൊണാലിസ ബിൽഡിങ്്ിന്
എതിർവശം, ആനഗ് കോഡ,് ഹരി നിവാസ ്സർക്്ിൾ, നൗപാഡ, താനന, (നവസ്്്്്)- 400602 

ഡിമാൻഡ്നോട്്ീസ്
2002രല            രസ                കയ് ്               േി                ഹറ് ്               വസ                ഷ                ൻ, റീ                ക                ൺ                സപ്ട്                ക്                ഷ                ൻ ഒ            ഫ ്ഫി                നാ                ൻ                ഷയ്                ൽ അ                സ                റ്്്സ ്ആ                ൻ                ഡ ്എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്് ഒ                ഫ്
രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് ആ                കറ്്്്,  രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് (എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്്) രസ                ക്്                ൻ 13(2) റ ്         ൾ 3 വച          ർ          ത്്് ോ          യി          ക്്്          ക.
2002രല            രസ                കയ് ്               േി                ഹറ് ്               വസ                ഷ                ൻ, റീ                ക                ൺ                സപ്ട്                ക്                ഷ                ൻ ഒ            ഫ ്ഫി                നാ                ൻ                ഷയ്                ൽ അ                സ                റ്്്സ ്ആ                ൻ                ഡ ്എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്് ഒ                ഫ്
രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് ആ                കറ്്്്, രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് (എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്്) രസ                ക്്                ൻ 13(2) റ ്         ൾ 3     എ        ന്്ി        േ പപ്      കാ      േം താ          രഴ          
പ്്          റ          യ ്         ന്് ോ          യപ്്്          ക്്ാ          വോ        ട ്പ          ണം തി          േി          ച്്          ട          ക്്          ണ          രമ          ന്്് േയ്          ക്്          മാ          ക്്ി          രക് ്         ണ്്് വോ        ട്്ീ        സി        ന ്താ        രഴ ഒ        പ്്ി        ട്്ി        േി        ക്്്        ന്് ദി      ോ      ൻ
ഹൗ      സി      ങ ്ഫി      നാ      ൻ      സ ്വോ      ർ      പ്്      വറ      ഷ      ൻ ലി      മി      റ്്      ഡ ്(  ഡി      എ      ച്്്എ      ഫഎ്      ൽ) അം        ഗീ        ക ്       ത ഓ        ഫി        സ        ർ ഡി          മാ          ൻ          ഡ ്വോ          ട്്ീ          സ ്അ          യ          ച്്ി      ര ്     
ന്്്. വോ      ട്്ീ      സ ്ന      ൽ      കി അ      റ ്     പ      ത ്ദി      േ      സ      ത്്ി      ന ്     ള്്ി      ൽ ോ      യപ്ാ ക ്     ടി      ശി      ക തി      േി      ച്്      ട      ക്്      ണ      രമ      ന്്് േയ്      ക്്      മാ      ക്്ി      രക് ്     ണ്്്      ള്്
വോ      ട്്ീ      സ ്ഒ      േി      ക്്      ൽ ക ്     ടി പപ്      സി      ദ്്ീ      ക      േി      ക്്്      ന്്്. അ      ട      യവ്ക് ്     ണ്് ത ്     ക      യം് പ      ലി      ശ      യം് തി      യ      തി      യം് ഡി      മാ      ൻ      ഡ ്വോ      ട്്ീ      സി      ൽ
േയ്      ക്്      മാ      ക്്ി      യി      ട്്്      ണ്്്. വോ      ട്്ീ      സി      ൽ പ      റ      ഞ്്ി      േി      ക്്്      ന്് തി      യ      തി      ക്്      കം ോ      യപ് തി      േി      ച്്      ട      യക്്്ാ      വ ്     ന്്      താ      ണ.് ോ      യപ്ാ ക ്     ടി      ശി      
ക തി      േി      ച്്      ട      ക്്്      രമ      ന്്്      റ      പ്്ാ      ക്്്      ന്്      തി      നാ      യി താ      രഴ      പ്്      റ      യ ്     ന്് േ      സത് ്     ക്്      ൾ ോ      യപ്്്      ക്്ാ      ർ ഡി      എ      ച്്്എ      ഫഎ്      ലി      ന ്ജാ      മയ്ം ന      ൽ      കി      
യി      ട്്്      ണ്്്. 

വാ      യപ്്്      ക്്ാ      ർ/ സ     ഹ     വാ     യപ്്്     ക്്ാ   ർ/ 
ജാ      മയ്      ക്്ാ      ര ് നെ കപ      ര/് കോ     ൺ കോ   ഡ്

ഡി      മാ      ൻ      ഡ ്കോ      ട്്ീ      സി  ന്്് തി      യ      തി, ത ്     േ, 
എ      ൻ      പി      എ തി      യ      തി

ജാ      മയ്      വ      സത് ്     വി      ന്്് വി      ലാ  സം 
(  സ്്ാ      വ      ര വ      സത് ്     ക്്      ൾ)

മ ്     ക      ളി      ൽ    പ്്      റ      ഞ്് ോ      യപ്്്      ക്്ാ      ർ ഡി      എ      ച്്്എ      ഫഎ്      ല്്ി      വല      ക്്് പ      ണം തി      േി      ച്്      ട      ക്്്      ന്്      തി      ൽ പ      ോ      ജ      യ      രപ് ്     ട്്ാ      ൽ മ ്     ക      ളി      ൽ പ      ോ      മ      ർ      ശി      ച്്ി      േി      ക്്്      ന ്േ      സത് ്     
ക്്      ളി      ൽ  രസ      ക്്      ൻ 13(4), അ      ന ്     വോ      ജയ്      മാ      യ നി      യ      മ      ങ്്      ൾ പപ്      കാ      േം ന      ട      പ      ടി      ക      ൾ സവ്ീ      ക      േി      ക്്്      ന്്      താ      ണ.് ന      ട      പ      ടി      ക      ള ്     രട രച      ല      വം് മ      റ്്്  പ      േി      ണ      ത      
ഫ      ല      ങ്്      ളം് പ ്     ർ      ണ      മാ      യം് ോ      യപ്്്      ക്്ാ      േ      വന്്്      താ      യി      േി      ക്്്ം. നി      യ      മ      പപ്      കാ      േം ഡി      എ      ച്്് എ      ഫഎ്      ല്്ി      രന്്് എ      ഴ ്     ത്്് വേ      ഖ      ക      ളി      ല്്ാ      രത േി      ൽ      പ്്      ന, ക      ോ      ർ
ത ്     ട      ങ്്ി      യ മാ      ർ      ഗ      ങ്്      ളി      ല ്     രട ഈ       േ      സത് ്     ക്്      ൾ ഹക      മാ      റ്്ം രച      യ്്്      ന്്      തി      ൽ നി      ന്്് ോ      യപ്്്      ക്്ാ      േ      രന േി      ല      ക്്ി      യി      േി      ക്്്      ന്്്. ഇ      ത ് ലം      ഘി      ക്്്      ന്്      േ      ർ
ശി      ക്്ി      ക്്      രപ് ്     ടം്. ഒ   പ്്് (അം      ഗീ      ക ്     ത ഓ      ഫീ      സ      ർ)

ദി      വാ      ൻ ഹൗ      സി      ങ ്ഫി      നാ      ൻ      സ ്കോ      ർ      പ്്      കേ      ഷ      ൻ ലി      മി      റ്്      ഡ്തീയതി : 22-08-2020 
സ്്ലം : കേരളം

വോഴിവക്ട് ്പര്ാഞ്്് )
അകര്ർ ഷാദ ് പി (ോയപ്്്ക്്ാേൻ )
രഫരിൻ പി (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

തിരർ് താലക്്്്, തക്്്ണ്്ിയർ് േിവല്ജ് ്, തിരർ്,
മലപ്്്റം , വകേളം - 676101 , റീസർവേ നമ്്ർ 264/3
രല 16.66 രസന്്്് സ്്ലം , 

തിരേ്നന്്പേ്ം പര്ാഞ്്് )
സാംരശിേൻ ഗംഗാധേ പണിക്്ർ (ോയപ്്്ക്്ാേൻ )
സാബ ്േഞജ്ിത്്് സാംരശിേൻ േമണി (സഹ
ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീസർരവ് ് നമ്്ർ -361/3/4 അരേ്ിക്്േ േിവല്ജ്്
അരേ്ിക്്േ പി ഓ  അരേ്ിക്്േ പി ഓ
തിരേ്നന്്പേ്ം തിരേ്നന്്പേ്ം വകേളം: - 695564

തശ്ർ് പര്ാഞ്്് )
രഷയക്്്് സേ്ാജ ്(ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) ദൽ്ഷാദ്
അബ്്്ൾ ഖാദർ  (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

സർവവ് ്നമ്്ർ 38/2 മണ്്്ത്്ിവക്ട് ് േിവല്ജ്,് തലപ്്ില്്ി
താലക്്്് എൻ എസ ്എസ ്ഹഹസക്ള്ിന ്സമീപം  തശ്്്്ർ
ജില്് , തശ്്്്ർ , വകേളം: - 680623

തശ്ർ് പര്ാഞ്്്)

തശ്ർ് പര്ാഞ്്്)

വോട്്യം പര്ാഞ്്് )

വോട്്യം പര്ാഞ്്് )

വോട്്യം പര്ാഞ്്് )

വോട്്യം പര്ാഞ്്്)

രഷയക്്്് സേ്ാജ ്(ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) ദൽ്ഷാദ്
അബ്്്ൾ ഖാദർ  (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

സർവവ് ്നമ്്ർ 38/2 മണ്്്ത്്ിവക്ട് ് േിവല്ജ്്
തലപ്്ില്്ി താലക്്്് , തശ്്്്ർ തശ്്്്ർ വകേളം: 680623

അനീഷ ്പി (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) അശവ്തി എ
(സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവേ നമ്്ർ 40 /13-2 വചപമ്്്വശ്േ്ി േിവല്ജ്,്
ഏറനാട ്താലക്്്് താലരപ്ല്ിപറമ്്് ജംക്്ന്
സമീപം,  മലപ്്്റം മലപ്്്റം വകേളം: - 676521

ോജി രക ആർ (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) അഭിലാഷ്
ആർ (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ്നമ്്ർ: 644 /1-6-1 വോരേ്ഴി േിവല്ജ്്
കന്്്ത്്്ർ താലക്്്് ,കന്്്ത്്്ർ താലക്്്്
രോല്്ം രോല്്ം വകേളം: - 690520

ലാലി ആന്്്ണി (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) ആന്്്ണി
മാതയ് ്(സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1) ഫിലിപ്്്
അപര്ഹാം (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 2)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ: 298/6 ോമപേ്ം േിവല്ജ് ്കേ്ിഞ്്ി
പി ഓ . മീനച്്ിൽ താലക്്്് കേ്ിഞ്്ി പി .ഒ മീനച്്ിൽ
താലക്്്് വോട്്യം വോട്്യം വകേളം -686576

ഹേികമ്ാർ എം ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ)
വോഹനകമ്ാർ രക (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ 244/1/3 പനച്്ിക്്ാട ്േിവല്ജ്,്
വോട്്യം വോട്്യം വോട്്യം  വകേളം: - 686533

വോഷൻ വോൺ (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) 
എലിസരത്്് രക േർഗീസ ് (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ 402/13, പായിപ്്ാട ് േിവല്ജ്,്
ചങ്്നാവശ്േ്ി  താലക്്്് ചങ്്നാവശ്േ്ി താലക്്്്
വോട്്യം വോട്്യം വകേളം: - 686537

രോച്്ി പര്ാഞ്്് )

രോച്്ി പര്ാഞ്്്)

രോച്്ി പര്ാഞ്്്)

രോച്്ി പര്ാഞ്്് )

മേ്ളീധേൻ തങ്്പ്്ൻ കറ്പ്്്വശ്േ്ി ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) 
ജയ സി ആർ (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവേ നമ്്ർ 97/5, 97/ 2-2 വോടനാട ്േിവല്ജ്,്
കന്്്ത്്്നാട ്താലക്്്് , പന്്ങ്്്രവ്ോട്്ത്്ിന്
സമീപം ,എറണാകള്ം വകേളം -682015

േേി എം രി ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) നിവതഷ്
മഠത്്ിപ്്റമ്്ിൽ  േേി (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)
നിവജഷ ്എം ആർ (സഹ  ോയപ്ക്്ാേൻ 2)

സർവേ നമ്്ർ 212/9 ഒര ്രോട്്്േള്്ി േിവല്ജ് ് പറവർ്
താലക്്്് രോച്്ി എറണാകള്ം  വകേളം: 683519

ജയൻ സി േി ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) പഷ്പ്കമ്ാേി 
എ രക (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ 27/4 വോടനാട ് േിവല്ജ്്
കേ്പ്്ടി കന്്്ത്്്നാട ്താലക്്്് കേ്പ്്ടി,
രപരമ്്്ാവർ്, എറണാകള്ം , വകേളം- 683544 

കിഴിക്്ാേൻ രസരാസ്്്്്യൻ വോയ ്( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) വോരലറ്്് വോയ്
(സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1) വോസഫ ്രസരാസ്്്്്യൻ (സഹ
ോയപ്ക്്ാേൻ 2) ഷാർലിൻ വോയ ്(ജാമയ്ക്്ാേൻ  1)

ഫ്്ാറ്്് നമ്്ർ 9 രി ഒൻപതാം നില, ലിേിറ്്് ഹാർമണി
ആലേ് രേസ്്്്്, Vo, Rsy220 / 2/2, 220/2, 220/3 ആലേ്
താലക്്്് ആലേ് താലക്്്് ഈസ്്്്് കടങ്്്ലർ്
എറണാകള്ം വകേളം: - 683102

കണ്്്ർ പര്ാഞ്്്)
േവമശൻ വോപ്്ൽ േളപ്്ിൽ  ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) 
പപ്ീതി േവമശൻ (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീസർവേ  നമ്്ർ 47/4 ഉഡമ് േിവല്ജ് ്ഉദം-
പാടിൻഹവേ , വോസദ്ർ്ഗ ്ഉദം-പാഡിൻഹാരേ,
വോസദ്ർ്ഗ ്കാസർവോഡ ്  വകേളം: - 671319



വിയോഗം

ഇയുുുണുുി
മെന്ക്ാടി:കിഴക്്്ംപ്
റംവടക്്ന്്മധ്ക്്രഇ
യ്്്ണ്്ി(73)അന്്രിച്്്.
സംസ്കാരംെടത്്ി.ഭാ
ര്യ:അന്്മ്്.

ഏലികുടുുിഗടാം
ത്ശ്ര:നപരിങ്്ാവ്കത
ജസ്അവെ്യ് വി ല് ് പ
കരതൊയ കാഞ് ്ി ര
പ് ് ള് ്ി  കടാം സി കാ
ഞ് ്ി രപ് ്ി ള് ്ി യ്നടഭാ
ര് യ  ഏലിക് ട് ്ി  കടാം
(84)  ക് യാ െഡയിനല
നടാറക്്്ാ യില് ്അന് ് 
രി ച് ്് .  മ് വാറ് ്് പ് ഴ
ഈസ് ്് ്്  വാഴപ് ്ി ള് ്ി െ
ട് ക് ്് ടി  ക് ട്ം ബാംര
മാണ് .  മക് ് ളി ല് ് .  സം
സ്കാരം തിങ് ് ളാഴ്ച
ക്യാ െഡയില് ് െട
ക് ്്ം .

സണുുി
ക്ന്്ത്്ങ്്ാടി: കിഴ
ക്ക് പരയ്ക്്ാട് നകാഴ
ലിപ്്റമ്്ില്് പൗകലാസ്
മകന്്സണ്്ി(74)അന്്
രിച്്്. സംസ്കാരം െട
ത്്ി.ഭാര്യ:തങ്്മ്്.മക്്
ള്്:കസാണി,കസാബി.മ
ര്മക്്ള്്:വിെിത, ന്സ്്്
ഫി.

ഗമാളി
വടക്്ാക്ഞ്രി:പ്ന്്ംപ
റമ്്്കല്്്ംക്ട്്ംകല്്ിങ്്ി
ല്് വീട്്ില്് പകരതൊയ
മാര്്ക്ക്ാസ്ഭാര്യകമാളി
(65) അന്്രിച്്്. സം
സ്ക്്ാരംെടത്്ി.മക്്
ള്്:സ്വപ്െ,സാരര്്,സ
ല്്മ. മര്മക്്ള്്:ഷാജ്,
ലിസ,വികവക്.

ഗവലായുധനുു
വടക്്ാക്ഞ്രി: മ്ള്്്
ര്്ക്്രവടവരമ്്ത്്്കവ
ലായ്ധന്് (ക്ട്്ന്്-89)
അന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാ
രം െടത്്ി. ഭാര്യ: കാ
ര്്ത്യായെി. മക്്ള്്: സ്
കരഗ്ദ്്ന്്, അജിത, രജി
െി,ഗ്പിയ.മര്മക്്ള്്:ര
തി, സ്കദവന്്, വിജയ
ന്്,സക്ന്ാഷ്.

ഗജാസഫുഅടുുിഗപുുറുുി
ലവപ്്ിന്്:ഓച്്ന്്ത്ര്
ത്്്അട്്ികപ്്റ്്ികജാസഫ്
(87) അന്്രിച്്്. എറ
ണാക്ളം നസ്്്് ഗ്ഫാ
ന്്സിസ് ഡി നസയി
ല്്സ് മ്ന്് ജീവെക്്ാര
ന്് ആയിര്ന്്്. ഭാര്യ:
എടവെക്്ാട്കര്കവലി
പറമ്്ില്് പകരതയായ
സാറാമ്്. മക്്ള: ക്ളീ
റ്്്സ്,സകലാമി,ഡിക്സ
ണ്്,സീെ,സജി,സ്െി,
സിമ്്ി,സാലി. മര്മക്്
ള്്: മിെി, വര്്രീസ്, പ്
ഷ്പ്്ി, നജയിംസ്, ടിജി,
ആ്്്ണി,സാജന്്,ജീവ
ന്്.

അലുുി
ലവപ്്ിന്്:മ്െമ്്ംനച
മ്്ങ്്ാട്്് പകരതൊയ
സ്ഗ്ബഹ്്ണ്യന്്് ഭാര്യ
അല്്ി(89)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്: രാജമ്്,ബാബ് ,
സജീവ്,അെിത,വിജയ
,ക്ഗപംലാല്്.മര്മക്്ള്്:
ദാസ്, ഗ്പസന്്,ശ്യാമള,
വിശ്വൊഥന്്, കസാജന്്
(ഖത്്ര്്),ഷീജ.
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അബുബകുുരുു
വടക്്ാക്ഞ്രി:പര്ത്്ി
ഗപ്കിണറാമാക്്ാല്്അ
ബ്ബക് ് ര് ് (ക് ഞ് ്ാ 
ന് ്ക് ്  73  )  അന് ് രി 
ച് ്് .  ക ബറ ട ക് ്ം  െട 
ത് ്ി .  സി പി എം പര് 
ത് ്ി ഗ്പ  ഗ്ബാ ഞ് ്്  അം
രമാ ണ് .  ഭാ ര് യ :  െ ബീ 
സ.  മ ക് ് ള :  മ ജീ ദ് ,
ലസന് ദീ ന് ്,  ഷം സ് 
ദീ ന് ്, ഖദീ ജ .  മ ര് മ ക് ് 
ള് ്:  ഷാ ജി ത ,  െദീ റ ,
ലഹറ് ന് ്ീ സ,  പകര 
തൊയസിദ് ്ി .

രപുസീത
അങ്്മാലി:മാളനെയത്ി
ക് ്് ടി നെല് ്ി പ് ് റ മ് ് ന് ്
ബിെീ ലി ന്്്  ഭാ ര് യ  ഗ്പ
സീ ത (35)  അന് ് രി 
ച് ്് .  സംസ്കാരം  െട
ത് ്ി . 
അങ് ് മാ ലി ത് റ വ് 

ര് ് കമ ക് ്ാ ട് ്് മാ ലി  ക് 
ട്ം ബാം രമാ ണ് .  മ ക
ന് ്: സായ് ക് ഷ്ണ.

ബിയുുകുുുടുുി
മക്ഞ്രി:അയെിക്ക്ാട്
പകരതൊയ പയ്്ക്ശ്രി
തണ്്്പാറക്്ല്്ലഹദ
റ്നടഭാര്യഅക്്രപീടി
കബിയ്്ക്്്ട്്ി (75)അ
ന്്രിച്്.്മക്്ള്്:അബ്്്റ
ഹ്്ാന്്,അബ്്്ല്്അസീ
സ്,സ്െില്്ബാബ്,ജ
മീല,ലറഹാെത്്്, സ
ലീെ, ഹസീെ, പകരത
യായആമിെ.

ഫാതുുിമ
മക്ഞ്രി:പയ്്ൊട്താമ
രക്ശ്രിപകരതൊയനത
ന്്ാടന്് മ്ഹമ്്ദ്എന്്
ൊണിയ്നടഭാര്യആറ്
വീട്്ില്് ഫാത്്ിമ (75)
അന്്രിച്്്. മക്്ള്്:അ
ബ്്്ല്് മജീദ്, ഉസ്മാന്്,
ലഫസല്്, ലറഹാെ
ത്്്,റജീെ.ഗരുതസയുാമുു

ലവപ്്ിന്്:നചറായിമാ
ൊട്്്നലയിെില്്,പകരത
ൊയലകതാരന്്കദവ
സിയ്നടഭാര്യക്ഗതസ്യാ
മ്്(താണ്്മ്്-86)അന്്
രിച്്.്മക്്ള്്:ബാബ,്കമ
രി.മര്മക്്ള്്:കജാസഫ,്
നഡയ്സി.

ഗരുതസയു
ചാലക്്്ടി:നകാരട്്ിൊ
ല്്പ്്ാടന്് പീറ്്ര്് ഭാര്യ
ക്ഗതസ്യ(78)അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്:ആെി,കദവസ്്ി,
കജാണി,മര്മക്്ള:സ്
െിത,ഷീെ.

സുഗരഷ്ബാബു
പറവ്ര്്: മ്ത്്ക്ന്്ം
ക്വപറമ്്ില്്സ്കരഷ്
ബാബ്(68)അന്്രിച്്്.
സംസ്ക്്ാരം െടത്്ി.
ഭാര്യ: കമദിെി. മക്്ള്്:
അഞ്്്, അശ്വതി, അ
ര്്ജ്്്ന്്. മര്മക്്ള്്: ഉ
ണ്്ിക്ഷ്ണന്്,ബികൊ
ജ്.

ഗജാസഫുഅലകസുാടുുരുു
കചര്്ത്്ല:നകഎസ്ആ
ര്്ടിസിബസ്സ്്് ്ാന്്ഡി
നലകജാളിക്സ്്്ാഴ്സ്ഉട
മ െരരസഭ 26-ാം വാ
ര്്ഡില്് പ്ല്്്ര്ത്്ിക്്
രികജാസഫ്അലക്സാ
ണ്്ര്് (കജാപ്്ന്്-78) െി
ര്യാതൊയി. സംസ്കാ
രംെടത്്ി. ഭാര്യ: കമരി
ക്്്ട്്ിത്റവ്ര്്പള്്ത്്്
ക്ട്ംബാംരം. മക്്ള്്:
കജാഷികജാസഫ്(ദ്ബാ
യ്), സണ്്ി, കജാകമാന്്,
പകരതരായകജാളി,കജാ
യ്സി.മര്മക്്ള്്: ക്ജയാ
തി (അസി. ഗ്പഫസര്്,
എസഎ്ന്്ജിഎംകാറ്്റി
ങ് കകാളജ് ത്റവ്ര്്),
ബിെി.

ലീല
അങ്്മാലി: എടക്്്ന്്്
മ്ണ്്പ്്ിള്്ിനചറിയാന്്
മകള്് ലീല (െീലി -
69)അന്്രിച്്്. സം
സ്കാരംെടത്്ി.അവി
വാഹിതയാണ്.

വിതുുനുു
ചാലക്്്ടി: നവട്്്കടവ്
ചിറമ്്ല്് മ്ളങ്്ാടന്്
നകാച്്്വറീത്മകന്്വി
ത്്ന്് (61)അന്്രിച്്്.
ഭാര്യ:അല്്കഫാന്്സ.മ
ക്്ള:വിപിന്്,െിജില്്,
മിധിന്്.മര്മകള:െിസ
വിപിന്്.സംസ്കാരംഇ
ന്്്ഉച്്ക്്്മ്ന്്ിന്ചാല
ക്്്ടി നസ്്്് കമരീസ്
നഫാകറാെപള്്ിനസമി
ക്ത്രിയില്്.

ഡസനബ
കല്ര്്: കദശാഭിമാെി
കറാഡ് ഈച്്രങ്്ാട്്്
ലലെില്്പ്വന്്കകരി
പകരതൊയ അബ്ബ
ക്്ര്് ഭാര്യ ലസെബ
(85)അന്്രിച്്്.കബറട
ക്്ംെടത്്ി.മക്്ള്്:അ
ഷ്റഫ്,സബിയ,ലലല,
െദീറ,ജമീല.മര്മക്്ള്്
:അലിയാര്്,ജമാല്്,കദീ
ജ, പകരതരായകബീര്്,
ഹെീഫ.

സാവിരതുി
നെട്്്ര്്:കകാറ്്ാടയില്്പ
കരതൊയ സ്ക്മാര
ന്്്ഭാര്യസാവിഗ്തി(73)
അന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാ
ക്്ാരംഇന്്്.മക്്ള്്:സ
ക്ന്ാഷ് ക്മാര്്, സ്െി
ല്് ക്മാര്്. മര്മക്്ള്്:
അെിത,കലാകദവി.

രക.കുഷണ്നാശാരി
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: മര്ത
ത്്്ര്് താന്്ിക്്ാവില
വീട്്ില്്നക.ക്ഷ്ണൊ
ശാരി (92)അന്്രിച്്് .
ഭാര്യ:പകരതയായരാമ
ലക്്്മി.മകള്്:ലളിതാം
ബിക, സരസ്വതി, ശാ
ന്്ക്മാരി, കരണ്ക,
സതീഷ്ക്മാര് ്, അെി
ത. മര്മക്്ള: വിജയ
ക്മാര്്,പകരതൊയരാ
മചഗ്ദ് ്ന്്, കരാപാലക്
ഷ്ണന്്,രാജന്്,സ്െി
ത,ബിജ്.

ദാഗമാദരനുു
കചര് ്ത് ് ല: അര് ്ത് ്് 
ങ് ് ല് ് വാളക്ശ് രില് ് ദാ
കമാദരന് ്(75)അന് ് രി
ച് ്് . ഭാര്യ:സതിദാകമാ
ദരന് ്.  മക് ് ള് ്:  ദിെീഷ്
ദാകമാദരന് ്,  ധെീഷ്
ദാകമാദരന് ്.

ജലാലുദുുീനുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: കടയി
ല്്വിളവീട്്ില്്ജലാല്ദ്്ീ
ന്് (82)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:പകരതയായആബിദ
(റിട്്.ടീച്്ര്് നജബിഎസ്
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര).മക്്ള്്:
ലഷലാബീരം (മരാമ
ത്്് വക്പ്്്), ഷക്്ീലാ
ബീരം (മ്ത്്്റ്്്  കപാ
ത്്ന്്കകാട് ),ഷാഹിത
ദാബീരം (തിര്വെന്്
പ്രം നമഡിക്്ല്് കകാ
നളജ)്,കഹാഫ്(റിയാദ)്.
മര്മകള: മ്ഹമ്്ദ് ഹ്
ല്സ്ന്് (റിട്്.വാട്്ര്്അ
കോറിറ്്ി),അബ്്്ല്്ല്ത
ത്്ീഫ്,ഷാെവാസ്,അ
ന്ഷ(മ്വര്ംറിയാദ്).

പി.ഗവലായുധനുുആൊരി
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: ഓല
ത്്ാന്്ിശശിഭവെില്്
റിട്്. വിന്ല്ജ് ഓഫീസര്്
പി.കവലായ്ധന്്
ആചാരി (92) അന്്രി
ച്്്.ഭാര്യ:പകരതയായല
ക്്്മി. മകള്്: ശാന്്ക്
മാരി(റിട്്.ജയിലവക്
പ്്്),ശശിക്മാര്്(നകഎ
സ്എഫ്ഇ, നെയ്്ാറ്്ി
ന്്കര), മ്രമാക്്ല്് പ
കരതൊയനക.രകണശ
ന്്,എ.എസ്.സ്ധ(എ
ല്്ഐസിഏജ്്്്).

എസ.്ഭാസക്രപുുണികുുരുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: നകാട
ങ്്ാവിളചഗ്ദ്്ികെിവാ
സില്്വിമ്ക്്ഭടന്്എ
സ്. ഭാസ്കരപ്്ണിക്്ര്്
(76) അന്്രിച്്്. ഭാര്യ:
ജി.എല്്. ചഗ്ദ്്ിക. മക്്
ള്്:ബി. ഗ്പവീണ്്ക്മാര്്
(നകഎസ്ആര്്ടിസി),
ഗ്പജിത,ലബജ്. മര്മ
ക്്ള്്: ബീെ, എസ്.വി.
ഗ്പസീത്, നജ.വി. ക്
ഷ്ണഗ്പിയ.

ആയിഷബി
പാകറാപ്്ടി: അഞ്്്ക
ണ്്ത്്ില്് പകരതൊയ
ഇമ്്ിച്്ിക്ക്ായഎന്്വ
ര്നട ഭാര്യ ആയിഷ
ബി(79)അന്്രിച്്.്മക്്
ള്്:എ.നക.റ്ഖിയ(ലല
ല),ഷറഫ്ന്്ീസ,റഷീദ,
ലമമ്െ,ഹസ്്ന്്കകായ
(സിപിഎം പാകറാപ്്ടി
സൗത്്്ഗ്ബാഞ്്്നസഗ്ക
ട്്റി),ഷാജഹാന്്(നമഡി
ക്്ല്്റപ്്്),ഷംസില(ക
ക്ക്ാടി),അബ്്്ല്്കരീം
(യ്ത്്് കകാണ്്ഗ്രസ്
പാകറാപ്്ടി മ്ന്് മണ്്
ലംഗപ്സിഡ്്്)്.ഷഹീഭാ
ന്.മര്മക്്ള്്:മ്ഹമ്്ദ്
(കാട്്്ക്ളങ്്ര),അബ്
ബക്്ര്് (എരഞ്്ിപ്്ാ
ലം), സലീം (കതാപ്്യി
ല്്),ഹംസക്ക്ായ(പറ
മ്്ില്്ബസാര്്),ഹെീഫ
(കവക്ങ്രി), െജീബ്
(നകാക്മ്രി), ഹസീെ,
നസക്്ീെ, ആരിഫ. ഖ
ബറടക്്ം ഇന്്്  രാവി
നല എട്്ിന് കാഞ്്ിര
ത്്ിങ്്ല്്ജ്മാമസ്ജിദ്
ഖബര്്സ്്ാെില്്.

ബാവഹാജി
നവള്്ിയാംപ്റം: ക്
ന്്്ംപ്റം ബാവ ഹാ
ജി(77)അന്്രിച്്.്ഭാരയ്:
പകരതയായ ഫാത്്ിമ
ക്്്ട്്ി ഹജ്്്മ്.് മക്്ള്്:
മ്ഹമ്്ദ്ഖാസിം(അബ്
ദാബി),ഇസമ്ായില്്ഫാ
ത്്ിമ,ഖദീജ,സാജിദ,ആ
യിഷ,െഫീസ.മര്മക്്ള്്:
പകരതൊയ അബ്്്ല്്,
ഹമീദ് നവള്്ിയാംപ്റം,
അബ്്്ല്്റസാഖ്കകാറാട്
(ക്ലവത്്)്, ഇബറ്ാ
ഹീംനതന്്ല(സൗദി),സ
ലീം ക്റ്്ിപ്്്റം (സൗദി),
ആബിദതസഫ്ീറ.

സി.രഘുനാഥനുു
തിര്വെന്്പ്രം:അര്
വിക്്ര ഇര്മ്് കതാട്്
ത്്ില്്വീട്്ില്്സി.രഘ്
ൊഥന്് (60 )  അന് ് രി 
ച് ്് .  സകഹാദ ര ങ് ് ള് ്:
പകരതയായനക. വി ജ
യമ് ് , പകരതൊയശി 
വാ െദ് ് ന് ്,  സി .  പീ 
താംബരന് ്( എസ്എ
ന് ്ഡി പി  കയാരം  മ് ന് ്
നെട് മ ങ് ്ാ ട് യ് ണിയ
ന് ് നസഗ്ക ട് ് റി ) ,  നക. 
ശ് യാ മ ള ,  നക. ഗ്പ ഭാ വ
തി ,  നക. ക് ഷ്ണമ് ് ,
പ കര തൊ യ സി .  ഗ്പ
താപന് ്.

സുകുമാരനുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര:കമ്കി
ന്്ക്ക്ാട്ആര്്.ആര്് ഭ
വെില്് സ്ക്മാരന്്
(72)അന്്രിച്്് .ഭാര്യ:
യകശാദ.  മക്്ള് ്: സി
ന്്്.ലവ.എസ്., ബി
ന്്് .ലവ.എസ്., രാകജ
ഷ്.എസ്.മര്മകള്്:പ്
ര്കഷത്്മന്് ,ചഗ്ദ്്ന്്.
റ് ്ി,രാജി.എ.വി.

ഐസകു്ു
നവള്്റട: അഞ്്്മരം
കാല ക്ഴിവിള വീട്്ില്്
ഐസക്്്(85) അന്്രി
ച്്.്ഭാരയ്:രതെ്ം.മക്്ള്്:
രാധ, രാജം,സതി,സി
െി.മര്മക്്ള്്:നജകറാം,
രാജന്്, ജയരാജ്. സം
സ്കാരംഇന്്്രാവിനല
എട്്ിന്.

വടക്്ാക്ഞ്രി:വാഹ
ൊപകടത്്ില്് യ്
വാവിന് ദാര്ണാ
ന്്്യം.മ്ണ്്ത്്ിക്ക്ാ
ട്സൗഹ്ദെരര്്ബ
സ് കാത്്ിരിപ്്് കക
ഗ്ദ്്ത്്ിന്സമീപംെി
യഗ്ന്്ണംവിട്്ചരക്്്
കലാറി ലബക്്ിന്
പ്റകില്് ഇടിച്്് ബ
സ്ല്ഗഡവറായ യ്
വാവ് മരണമടഞ്്്.
പ്മലപറമ്്ായികി
ണറ്്ിങ്്ല്്ചഗ്ദ്്ന്്്മകന്്സ്കമ
ഷ് (29) ആണ് മരണമടഞ്്ത്.

കവല്രില്്െിന്്്പ്
മലയികലക്്് വരിക
യായിര്ന്്സ്കമഷി
ന്്്ലബക്്ിന്പ്റ
കില്് ചരക്്് കലാറി
ഇടിക്്്കയ്ം ത്ട
ര് ്ന്്് െിരത്്ികല
ക്്്നതറിച്്്വീണയ്
വാവ് എതികര വന്്
കലാറിയ്നട അടിയി
കലക്്് വീഴ്കയായി
ര്ന്്്. സംസ്ക്്ാരം
െടത്്ി. അമ്്: സ്

കലാചെ.സകഹാദരങ്്ള്്:അെീ
ഷ്,സ്െീഷ്,അജിത.

മാള:വീട് ്ിനലക്ളിമ്റിയില്്യ്വ
തിയായവീട് ്മ് ്നയത്ങ്്ിമരിച് ്
െിലയില്്കന്ണ്ത്്ി.ആെപ്്ാറ
കദശത്്്കാച്്പ്്ിളളിജികജായ്നട
ഭാര്യസിെി(32)നെയാണ്ഇന്്
നലരാവിനലമരിച് ്െിലയില് ്ക

ന്ണ്ത്്ിയത്.ഏഴ്വര് ്ഷമായിഇ
വര്നട വിവാഹം കഴിഞ്്ിട് ്് .  ര
ണ്്്  നപണ്്ക്ട് ്ികള്ണ്്് . സം
സ്ക്്ാരംഇന്്്  കപാസ്്് ്് മാട് ് ത്്ി
ന് കശഷംജ്ബിലിെരര് ് പള്്ി
യില്്.

ത്റവ്ര്്:അമ്്യ്ംമ
കന്ംദ്ര്ഹസാഹച
ര്യത്്ില്് മരിച്് െില
യില്് കാണന്പ്ട്്്.
കകാടംത്ര്ത്്് ഗ്രാമ
പഞ്്ായത്്് പതിമ്
ന്്ാംവാര്്ഡില്്എഴ്
പ്ന്്നതക്്് നപരി
ങ്്ാട്്് െികര്്ത്്ില്്
വികൊദിന്്് ഭാര്യര
ജിത(31) യ്ം മകന്്
ലവഷ്ണവ് (10)വ്
മാണ്മരിച്്െിലയില്്
വീട്്ില്്കാണന്പ്ട്്ത്.
രജിതമ്റിയിനലഫാെില്്ത്ങ്്ിമരിച്്െിലയില്ംമകന്്ലവഷ്ണവി
നെകട്്ിലിന്്്കാലില്്നകട്്ിയിട്്െിലയില്മാണ്കണ്്ത്.രജിതൊല്മാ
സംരര്്ഭിണിയ്മാണ്.കടബാധ്യതനയത്ടര്്ന്്ാണ്ആത്്ഹത്യനചയ്്്
ന്്നതന്്്രജിതയ്നടആത്്ഹത്യാക്റിപ്്ില്്പറയ്ന്്്.ക്ത്്ിയകതാട്
നപാലിസ്സ്്ലന്ത്ത്്ികമല്്െടപടിസ്വീകരിച്്്.

നകാച്്ി:നകാവിഡ്നപാസിറ്്ീവാ
യിഎറണാക്ളംനമഡിക്്ല്്
കകാനളജ്ആശ്പഗ്തിയില്്ചികി
ത്്യിലായിര്ന്്പച്്ാളംല്ര്്ദ്
ആശ്പഗ്തിക്്്സമീപംതാമസി
ക്്്ന്്മാലിയില്്കരാപിൊഥന്്

(63)മരിച്്്.മരണംകകാവിഡ്മ്ല
മാനണന്്്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്തി
ൊയിഗ്സവംആലപ്്്ഴഎന്്ഐ
വിലാബികലക്്യച്്്.ഹ്ദയസം
ബന്്മായആകരാര്യഗ്പശ്െങ്്ള്
ണ്്ായിര്ന്്്.

വാഹനാപകടതുുിലുു
യുവാവിനുദാരുണാനുുുയം

സ്ഹമഷ്

വീടുുമുുരയതുങുുിമരിചുുനിലയിലുുകരടുുതുുി

അമുുയംുമകനംുദുരുഹ
സാഹെരയുതുുിലുുമരിചുുനിലയിലുു

രകാവിഡുബാധിചു്ുമരിചുുു

ഏല്ര്്:ഏല്രില്്താമസിക്്്
ന്്ക്വക്ട്ഷന്്സംഘങ്്ള്്ത
മ്്ില്ണ്്ായസംഘര്്ഷത്്ില്്
കത്്ിക്ത്്ില്് ഒരാള്്ക്്് പ
ര്ക്്്. സംഭവത്്ില്് സംഘ
ത്്ിനലൊല് കപനരഏല്ര്്
നൊലീസ്അറസ്്്്്നചയ്ത്.ഏ
ല്ര്്പ്തിയകറാഡ് കകാട്്ക്
ന്്്വീട്്ില്്രകമശ്(29),ഏല്ര്്
കമപ്്രിക്ന്്്നചട്്ികകാളെിയി
ല്്രാകജഷ്(25),ഏല്ര്്കിഴ
ക്്്മരങ്്ാട്്്വീട്്ില്്മകഹഗ്ദ്്ന്്

,ഏല്ര്്പാതാളംകകാട്്പറമ്്്
വീട്്ില്്ശരവണന്്(24)എന്്ി
വനരയാണ്ഏല്ര്്എസ.്എച്്.്
ഒ.മകൊജ്എം,എസ്.ഐ.സാ
ബ് നക പീറ്്ര്്, എഎസ്ഐ
ശയ്ാംനലസ്ലി,സിപിഒമാരായ
അര്ണ്്,ഹരികമാന്്,അെിര്
ദ്്ന്്,െിഖില്്,ഷിബ്കജാസ
ഫ്എന്്ിവര്നടകെത്ത്വത്്ി
ലാണ് ഇവനര പിടിക്ടിയത്.
ബ്ധൊഴ്ചരാഗ്തി7.45ന്പാ
താളംഎസ്ബിഐ.ബാങ്്ിന്

സമീപമ്ള്്ഇടവഴിയാണ്സം
ഘര്്ഷമ്ണ്്ായത്.ഇര്സംഘ
ങ്്ള്ം തമ്്ില്ള്് പകയാണ്
സംഘര്്ഷത്്ിന് കാരണനമ
ന്്്ഏല്ര്്നൊലീസ്പറഞ്്്.
കത്്ിക്ത്്ില്്ത്ടയ്ക്്ാണ്
ഗ്പശാന്്ിന് ക്ക്ത്റ്്ത്. ത്ട
ര്്ന്്്സാരമായിപര്ക്ക്റ്്ഗ്പ
ശാന്്ിനെ പാതാളം ഇഎ
സ്ഐആശ്പഗ്തിയില്ംഅ
വിനടെിന്്്ംഎറണാക്ളംജ
െറല്് ആശ്പഗ്തിയില്് എ

ത്്ിന്ച്ങ്്ില്ംമടക്്ിയതിനെ
ത്ടര്്ന്്്എറണാക്ളംസ്വകാ
ര്യആശ്പഗ്തിയില്് ഗ്പകവശി
പ്്ിച്്്. ഗ്പതികളില്്പലര്്ക്്്ം
ഏല്ര്്ക്സ്്്ഷെില്്കകസ്ണ്്്.
നൊവിഡ്നടസ്്്്്,ത്ടര്്ന്്്വീ
ഡികയാകകാണ്്ഫറന്്സ്വഴി
മജിസ്ക്ഗടറ്്ിന് മ്ന്്ില്് ഹാജ
രാക്്ി ഗ്പതികനള കറ്ക്റ്്ി
നസല്്ികലക്്്മാറ്്്നമന്്്എസ്.
ഐ.സാബ്നകപീറ്്ര്്അറിയി
ച്്്.

കവുഗടുുഷനുുസംഘങുുളുുതമുുിലുുസംഘരുുഷം:കതുുികുതുുിലുു
ഒരാളുുകു്ുപരുകു്ു;നാലുഗപരരരൊലീസ്അറസു്ുുുരെയതുു

അമ്്ലപ്്്ഴ : റാന്്ിയി
ല്്വച്്്കരിങ്്ല്്്കയറ്്ി
വര്ന്്വഴികകാഴക്ഞ്
രിയില്്വച്്ാണ്അപക
ടം െടന്്ത.് മനറ്്ാര്
ലഗ്ഡവര്്ക്്് ഗ്ര്തര
പര്ക്്.്രണ്്്ംലഗ്ഡവ
ര്്മാര്ംഅമ്്ലപ്്്ഴപാ
യല്്ക്ളങ്്രസവ്കദശി
കള്്. മയസദെത്്ില്്,
പായല്്ക്ളങ്്രവളപ്്,്
മകഹഷ് (33) ആണ്

മരിച്ത്.്ഭാരയ്:പകരതയാ
യരമയ്,അച്്ന്്:കരാപി
ക്്്ട്്ന്്,അമ്:്ക്ഷണ്
ക്മാരി.മ്തകദഹംകകാ
ഴകഞ്്രിതാല്ക്ആശ്
പഗത്ികമാര്്ച്്റിയില്്.പ
ര്കക്്റ്്ലഗ്ഡവര്്ഉണ്്ി
ക്്്ട്്ന്്(27)പ്ത്്ന്്ചി
റ,അെിചിക്്ഡ്എന്്ി
വര കകാട്്യം നമഡിക്്
ല്്കകാകളജില്്ആശ്പ
ഗത്ിയില്്ചികിത്്യില്്.

ടിപുുരുുഗലാറിഅപകടം:
ഡരുൈവരുുമരിചുുു

മഹേഷ്

രജിത,വൈഷണ്വ്

പതുുുമുു
തിര്രങ്്ാടി: ആസാദ്
െരര്് പകരതൊയ നത
ക്്ില്് അബ്ബക്്റി
ന്്് ഭാര്യ ക്ഞ്്ി മര
ക്്ാര്്അകത്്് പത്്്
മ്്(70)അന്്രിച്്.്മക്്
ള്്:അബ്്്ല്്സലാം,ൊ
സര്്, ലത്്ീഫ്, കാലിദ്,
ഫികറാസ്, നമായ്ദീന്്
കകായ,കദീജ,സ്ലല
ഖ,ആയിഷ,സലീെ.മര്
മക്്ള:സ്ലലഖ,കയ
റ്െിസ്്, സകീെ, റഹാ
മാത്്,്ബ്ഷറ്,മ്െീറ.

ഗോമതിയമുു
നെയ് ്ാ റ് ്ി ന് ്ക ര :  ആ
ല് മ് ്് ട്  വാ റ് വി ളാ ക
ത് ്്  വീട് ്ില് ്പകരതൊ
യമാധവന്്ൊയര്നട
ഭാര്യ കരാമതിയമ് ്
(96)അന്്രിച്്്.

ഉണുുീനുുകുടുുിമൗലവി
എടവണ്്:പത്്പ്്ിരിയം
വായെശാലക്്് സമീ
പംകാരാടന്്ഉണ്്ീന്്ക്
ട്്ിമൗലവി(84)അന്്രി
ച്്്.ഭാര്യ:െഫീസ(കകാട്്
ക്്ല്്).മക്്ള്്:അബ്്്ല്്
റസാഖ്,ഷരീഫ്,ഉമ്്്സ
ല്്മ,കൗസറ.

ബിജി.എസ.്കുമാരുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര:ബാലരാ
മപ്രംപെയറക്്്ന്്്ഒ
ലിവ്ഭവെില്്ബാലരാമ
പ്രം ഗര്ാമപഞ്്ായത്്്
ജീവെക്്ാരന്്ഡി.സജി
ക്മാറിന്്് ഭാരയ്ബിജി.
എസ.്ക്മാര്് (48)അന്്
രിച്്.്മകള്്:ലിജി,സജി.മ
ര്മക്്ള്്അഖില്്,സ്ജി
ന്്രാജ്(മിലിട്്റി).
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ബാലരാരമാചയത്്ി മലയാളികള്ചട മനസി
ഹലക്്്ഹചചക്്റിയരാരമാണ്അനിഖസ്

ഹരതദ്്്ൻ.മലയാളത്്ിന്പ്റഹമരമിഴില്രിരക്്്ള്്
രാരമാണ് അനിഖ. അനിഖയ്ചട ഏറ്്വം് പ്രിയ
ഹോചട്്ഷ്ട്്്ചിതര്ങ്്ളാണിഹപ്്ളപവറലാക്ന്്ത.്
രാഹേഷ് മണ്്ാരക്്ാടാണ്അനിഖയ്ചട മണവാട്്ി

യായ്ള്്ചിതര്ങ്്ളൈകരത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഷീനയാ
ണ്ഹമക്്പ്്്ആരട്്ിസ്്്്്.
കഥത്ടര്ന്്്എന്്ചിതര്ത്്ില്ചടയാണ്അനിഖ

അഭിനയരംഗഹത്്ക്്്കടക്്്ന്്ത.്എചന്്അറിന്്ാ
ൽഎന്്ചിതര്ത്്ില്ചടരമിഴിലം്അനിഖഅരഹങ്്
റ്്ംക്റിച്്്.
ഗൗരംഹമഹൊൻസംവിധാനംചചയര്കവ്ീൻഎന്്

ചവബ്സീരിസിലാണ്അവസാനമായിഹവഷമിട്്ത.്

ഹോഹകഷ്കനകരാജ്ഒര്ക്്്ന്്മാസ്്്്റി
നായ്ള്്കാത്്ിരിപ്്ിലാണ്വിേയ്

ആരാധകര.വിേയിയ്ചടഅട്ത്്ചിതര്ംദളൈ
രി65ഒര്ങ്്്ന്്്ചവന്്റിഹപ്്രട്്്കളഹനര
ചത്്പ്റത്്്വന്്ിര്ന്്്.ഇഹപ്്ഴിരചിതര്ംസം
വിധാനംചചയ്്്ന്്ത്എ.ആരമ്ര്ഗഹോസാചണ
ന്്വാരത്്യാണ്പ്റത്്്വന്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഹദ
ശീയപ്രസക്ാരഹേരാവായസ്്്്ണ്്്ചൊറിഹോ
തഗ്ാഫരഅൻൈറിവാണ്ചിതര്ത്്ിന്സംഘട്്ന
ചൊര്ക്്്ന്്ത.്ചകേിഎഫ,്പകദിഎന്്ീചിതര്
ങ്്ളക്്്ഹശഷംഅൻൈറിവ്സ്്്്ണ്്്ചൊറിഹോതഗ്
ഫിനിരവഹിക്്്ന്്ചിതര്ംക്ടിയാണിത.്സണ
ൈികഹ്ചഴസ്ാണ്ചിതര്ംനിരമിക്്്ന്്ത.്എ.ആര
മ്ര്ഗഹോസം്വിേയിയം്ഒന്്ിചച്്ത്്്ന്്നാ
ലാമചത്്ചിതര്ംക്ടിയാണിത.്ഇരിന്മ്ൻപ്ത്പ്്ാക്്ി,കത്്ി,സരക്്ാരഎന്്ീ
ചിതര്ങ്്ളിലാണ്ഇര്വരം്ഒന്്ിചച്്ത്്ിയത.്ചിതര്ത്്ിനായിസഹ്ത്ഷ്ശിവനാ
ണ്ഛായാതഗ്ഹണംനിരവഹിക്്്ന്്ചരന്്്ംറിഹപ്്രട്്്ണ്്്.സംഗീരചൊര്ക്്്ന്്
ത്രമൻആണ.്മലയാളിയായമഹോണചസബാസ്്്്ിനം്ചിതര്ത്്ിൽതൈ്ധാനഹവ
ഷത്്ിചലത്്്ന്്്ചണ്്ന്്ാണ്സ്ചന.ചിതര്ത്്ിൽവിേയിയ്ചടതൈ്രിഫലം100
ഹൊടിര്ൈയാചണന്്്ംഹനരചത്്റിഹപ്്രട്്്കളവന്്ിര്ന്്്.

േി ജ യ-ു മ ുര ുഗ വോ സ്
െി തരു തുുി ൽ  
ചക ജി എ ഫ ു

സുുുു ണു്ു മാ സുുുു റംു

മ ലയാളികള്ചടഎക്്ാലചത്്യം്തൈ്ിയചപ്്ട്്
'മണിച്്ിതര്ത്്ാഴ'്ഇനിമിനിസത്ക്ീനിഹലക്്്.

സണ്്ിയം്,ഗംഗയം്,നക്ലന്ചമല്്ാംഎപ്്ിഹോ
ഡ്കളായിസവ്ീകരണമ്റിയിഹലക്്്.27വര്്ഷങ്്
ള്്ക്്ിപ്്്റം,മലയാളത്്ിൽ്്സ്പ്്ര്്ഹിറ്്ായഒര്ചിതര്
ത്്ിന്സീരിയൽ്്ഭാഷയ്ചൊര്ങ്്്ന്്്.പസഹക്്ളേിക്്
ൽ്്ചൊറര്്എന്്വിഭാഗത്്ിൽ്്ഒര്സിനിമ1993ൽ്്അവര
രിപ്്ിക്്്കഎന്്ലക്്്യത്്ിൽ്്നിന്്്മാണ്ചിതര്ംഅവര
രിപ്്ിക്്ചപ്്ട്്ത.്സ്്ിരംഹത്ൈരബാധ-ഒഴിപ്്ിക്്ൽ്്തൈ്ഹമയ
ത്്ിൽ്്നിന്്്ംമനഃശാസത്ര്ത്്ിച്്്ൈരിസരങ്്ളിഹലക്്്ഒ
ര്കഥചയക്ട്്ിചക്്ണ്്്ഹോകാൻ്്നടത്്ിയവിേയകരമാ
യതശ്മമായാണ്മണിച്്ിതര്ത്്ാഴ്എക്്ാലവം്ഓര്്ക്്ചപ്്ട്
ക.
ഭാവചിതര്േയക്മാറാണ്മണിച്്ിതര്ത്്ാഴിന്സീരിയൽ്്

ഭാഷയ്ംഒര്ക്്്ന്്ത.്ചിങ്്ംഒന്്ിനായിര്ന്്്തൈ്ഖയ്ാൈനം.
ക്ഹറക്്ാലമായിഈചത്ോേക്്ിൽ്്തൈ്വര്്ത്്ിച്്്ചൊണ്്ിരി
ക്്്കയാണ.്ഹൊവിഡ്നിയതന്്്ണങ്്ളിൽ്്ചിതര്ീകരണംആ
രംഭിക്്ാൻ്്ഇനിയം്കടമ്്കള്്ഏചറയ്ണ്്്.ചൊൽ്്ക്്ത്്,ര
ഞ്്ാവ്ര്്ത്ടങ്്ിയസ്്ലങ്്ളിൽ്്ചിതര്ീകരിഹക്്ണ്്ത്ണ്്്.മല
യാളികള്ചടഹോരയിലലിഞ്്ചിതര്മാണ്മണിച്്ിതര്ത്്ാചഴ
ന്്്േയക്മാര്്.ഈചിതര്ത്്ിന്ഹശഷംഎന്്്എന്്ചിന്്യി
ലാണ്ഈഉദയ്മചമന്്്ംഅഹദ്്ഹംൈറയ്ന്്്.
മധ്മ്ട്്ത്്ിച്്്രിരക്്ഥയിൽ്്ഫാസിൽ്്അണിയിചച്്ര്

ക്്ിയചിതര്മാണിത.്സവ്ര്്ഗ്്ചിതര്അപ്്ച്്നായിര്ന്്്നിര്്മ്്ാ
ണം.തൈ്ിയദര്്ശൻ്്,സിദ്്ിഖ്ലാൽ്്,സിബിമലയിൽ്്എന്്ിവര്്
ഈചിതര്ത്്ിന്ചസക്്്്്്യ്ണിറ്്്ഡയറക്ടര്്മാരായിഎന്്
തം്ഒര്തൈ്ഹര്യകരയാണ.്മ്ഖയ്ഛായാതഗ്ാഹകനായിഹവണ്എ
ത്്ിയഹപ്്ള്്,ചസക്്ൻ്്ഡ്യ്ണിറ്്ിൽ്്ആനദ്്ക്്്ട്്നം്സണ്്ി
ഹോസഫം്കയ്ാമറപകകാരയ്ംചചയ്ത.്ഗംഗയം്നാഗവല്്ിയ്മാ
യിസ്തക്ീനിചലത്്ിയഹോഭനആവര്്ഷചത്്മികച്്നടിക്്്ള്്
ഹദശീയപ്രസക്ാരംഹനടി.

"മ ണി ചുുി തരു തുുാ ഴ ു' 
ഇ നി മി നി സത്കുീ നി വല കു്ു

ഫ ഹ ദി ചുുു യംു  
ന തസുി യ യ ുചട യംു 
േി ോ ഹ ോ രുുഷി കം
ഫഹദിച്്്യം്നതസ്ിയയ്ചടയം്ആറാംവിവാ

ഹവാര്്ഷികംഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്ആ
ഹോഷമാക്്ിയിരിക്്്കയാണ്ആരാധകര്്.
കഴിഞ്്ദിവസംഫഹദിനം്നതസ്ിയയക്്്്ംവിവാ

ഹവാര്്ഷികആശംസകള്്ഹനര്്ന്്്സഹരാരങ്്ളം്
ആരാധകര്ചമല്്ാംരചന്്എത്്ിയിര്ന്്്.ഫഹദ്
ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്അതര്സേീവമചല്്ങ്്ിലം്ന
തസ്ിയവിഹശഷങ്്ചളല്്ാംൈങ്്്ചവച്്്ചൊണ്്്എത്്ാ
റ്ണ്്്.ഫഹദിചൊപ്്മ്ളളനതസ്ിയയ്ചടമിക്്ചിതര്ങ്്
ളം്ആരാധകര്്ഏചറ്്ട്ക്്ാറ്ണ്്്.ഹോക്ഡൗണ്്കാ
ലത്്്ംഫഹദിച്്്പ്രിയചിതര്ങ്്ചളല്്ാംൈങ്്്ചവച്്്
നതസ്ിയഎത്്ിയിര്ന്്്ഫഹദിച്്്ചിതര്ങ്്ള്്ക്്്പ്
റചമവളര്്ത്്്നായആയഓറിഹോയ്ചടചിതര്ങ്്ളം്
നതസ്ിയൈങ്്്ചവക്്ാറ്ണ്്്.നതസ്ിയയക്്്്ംഫഹദി
നം്പ്റചമഓറിഹോയം്ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയിചല
രാരമാണ.്തട്ാൻ്്സാന്ഫഹദിച്്്ഒട്വിൽപ്റത്്ിറ
ങ്്ിയചിതര്ം.

േി ഷണ് ുേി ശാ ൽ 
െി തരും "രാ കുു സ ൻ' 
ര ണുുാം ഭാ ഗം
വിഷണ്്വിശാലം്മലയാളംനടിഅമലഹോളം്

നായികാനായകന്്ാരായിഎത്്ിയപസ
ഹക്്തര്ില്്രചിതര്ംരാക്്സൻ2018ഒഹട്്ബറിലായി
ര്ന്്്റിലീസ്ചചയര്ത.്രാംക്മാറാണ്്ചിതര്ംസം
വിധാനംചചയ്രത്.നടൻവിഷണ്്വിശാലിച്്്എ
ക്്ാലചത്്യം്മികച്്ചിതര്ങ്്ളിൽഒന്്്ക്ടിയായി
രാക്്സൻവിലയിര്ത്്ചപ്്ട്്്.ഇഹപ്്ഴിരാഈസ്
പ്്രഹിറ്്്ചിതര്ത്്ിന്രണ്്ാംഭാഗംഅണിയറയിൽഒ
ര്ങ്്്ന്്്എന്്ാണ്റിഹപ്്രട്്്കളപ്റത്്്വര്ന്്ത.്
രാംക്മാരരചന്്യാണ്രാക്്സൻ2സംവിധാനം
ചചയ്്്ക.ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയില്ചടചിതര്ത്്ിചലനാ
യകൻ്്വിഷണ്്വിശാൽ്്നടത്്ിയഅഭയ്ര്്ത്്നയം്
അരിന്ചിതര്ത്്ിച്്്സംവിധായകൻ്്രാംക്മാര്്ന
ൽ്്കിയമറ്ൈടിയ്മാണ്ചര്്ച്്കള്്ക്്്ത്ടക്്ംക്റിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്ചിതര്ത്്ിന്രണ്്ാംഭാഗമ്ണ്്ാക്്ാന്ള്്
രിരക്്ഥരയ്്ാറാഹോഎന്്്സംവിധായകൻ്്റാംക്
മാറിഹൊടായിവിഷണ്്ഹോദിക്്്കയായിര്ന്്്.ൈി
ന്്ാചലമറ്ൈടിയ്മായിറാംക്മാര്്എത്്ി.നടന്്്
ചകാണ്്ിരിക്്്കയാചണന്്ായിര്ന്്്സംവിധായക
ച്്്മറ്ൈടി

പാ ര േ രി പ റ യ ുനുുു
എന്്്ംവിവാദങ്്ളില്ചടസഞ്്രിക്്്ന്്

നടിയാണ്ൈാര്്വരിരിര്ഹോത്്്.ഇ
ഹപ്്ള്്ഒര്തൈ്മ്ഖമാധയ്മത്്ിന്നലക്ിയഅഭിമ്
ഖത്്ിലാണ്രാരംമചറ്്ര്വിവാദമായൈരാമ
ര്്ശംനടത്്ിയത.്രച്്്സവ്ീകാരയ്രയക്്്്ഹവ
ണ്്ിരാൻ്്ആര്ചടയം്ശിങ്്ിടിയായിനിൽ്്ക്്ാറി
ചല്്ന്്ാണ്ൈാര്്വരിൈറയ്ന്്ത.്സരയ്ംൈറയ്ന്്
ത്ചൊണ്്ാണ്രനിചക്്രിചരഭീഷണിസഹദ്്ശ
ങ്്ള്്വന്്ത.്നമ്്ള്്നിലൈാട്കളിൽ്്ഉറച്്്നി
ൽ്്ക്്്ഹപ്്ള്്അത്വചരനിലൈാട്ഇല്്ാചരനിന്്
ത്ചൊണ്്്ഗ്ണംകിട്്ിയവര്്ക്്്അചൊര്ഭീഷ
ണിയായിട്്്ഹൊന്്ിഹയക്്ാചമന്്്ംൈാര്്വരിൈറ
യ്ന്്്.മലയാളസിനിമയിചലഒര്സ്പ്്ര്്സ്്്്ാര്്
ചമയിൽ്്ആക്്റ്ചടക്ചടരാൻ്്വര്്ക്്്ചചയര്ിട്്്
ചണ്്ന്്്ംസിനിമചസറ്്ിൽ്്അയാള്്വലിയരീരിയി
ല്ളളഹൊതൈ്ാട്്ിത്്രങ്്ളാണ്കാണിച്്ചരന്്്ം
ൈാര്്വരിവയ്ക്്മാക്്്ന്്്."ഒര്നടിചയമാതര്ഹമ
എക്ചസൻ്്തട്ിക്എന്്്ംവട്്്ചണ്്ന്്്ംവിളിച്്്ഹക
ട്്ിട്്്ളള.്ചസക്സിസത്്ിച്്്ഭാഗംരചന്്യാണി
ത.്ഒര്ചൈണ്്ക്ട്്ിഅവള്ചടഅഭിതൈ്ായംൈറയ്
ഹപ്്ള്്അത്എക്ചസൻ്്തട്ിക്്ായി,വട്്ായി.ഒര്
പ്ര്ഷൻ്്ഇത്ൈറയ്ഹപ്്ള്്ഹീഹോയിസമായി.
ഇത്ഹബസിക്്ായചസക്സിസമാണ്"ൈാര്്വരിൈ
റയ്ന്്്.

ഹോളിവ്ഡ്ൈരിചയസിനിമകള്ചടചിതര്ീകരണം
ആരംഭിച്്ിരിക്്്കയാണ്.ചിതര്ീകര
ണംആരംഭിച്്സ്പ്്ര്്രാരഹോളിവ്
ഡ്ചിതര്ങ്്ചൊന്്്ംഇന്്്യയിലല്്ത്ട
ങ്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ആമിര്്ഖാൻ്്നായ
കനാവ്ന്്ലാൽ്്സിംഗ്ഛദ്്പ്രിയ
ചഷഡയ്്ള്്ആരംഭിച്്ത്ത്ര്്ക്്ിയിൽ്്
ആയിര്ന്്്.ഇഹപ്്ഴിരാഅക്്യ്ക്
മാറിച്്്പ്രിയചിതര്ംലണ്്നിലം്ചി
തര്ീകരണംത്ടങ്്ിയിരിക്്്ന്്്.ര
ഞേ്ിത്്്എംരിവാരിസംവിധാനം
ചചയ്്്ന്്സപ്ൈതര്ില്്ര്്ചിതര്ം'ചബ
ൽ്്ഹോട്്'ത്്ിച്്്ചിതര്ീകരണമാണ്ലണ്്നിൽ്്
ആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയി
ല്ചടഅക്്യ്ക്മാര്്രചന്്യാണ്ഇക്്ാ
രയ്ംഅറിയിച്്ത.്ചിതര്ത്്ിച്്്ക്്ാപ്്്ഹോ
ര്്ഡ്ൈിടിച്്്ചൊണ്്്ള്്ഒര്ചചറ്വീഡി
ഹോഹോട്ക്ടിയാണ്അക്്യ്ക്മാ
റിച്്്ഹോസ്്്്്.പലറ്്്സ,്കയ്ാമറ,മാ
കസ്്ഓണ്്ആൻ്്ഡ്ആക്്ൻ്്എ
ന്്ാണ്അഹദ്്ഹംൈറയ്ന്്ത.്ഹൈ
ര്സ്ചിപ്്ിക്്്ന്്ത്ഹോചലഎ
ണ്്ൈത്കള്്ൈശ്്ാത്്ലമാക്്്
ന്്സിനിമയാണ്ചബൽ്്ഹോ
ട്്ചമന്്്അറിയ്ന്്്.വാണിക
പ്ര്്ആണ്നായിക.ഹ്മഖ്
ഹറഷിയം്ലാറദത്്യം്തൈ്
ധാനകഥാൈാതര്ങ്്ചളഅ
വരരിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.അ
ക്്യ്ക്മാറിച്്്പ്റത്്ി
റങ്്ാനിരിക്്്ന്്ചിതര്ംല
ക്്്മിഹോംബ്ആണ.്ചി
തര്ംസംവിധാനംചചയ്്്
ന്്ത്രാഘവഹോറ
ൻ്്സാണ.്

അ കുു യ ുക ുമാ രുു 
സി നി മ യ ുചട 
െി തരുീ ക ര ണം ത ുട ങുുി

ചെ റി യ ഇ ട വേ ള 
എ ട ുതു്ു ഖ ുശബുു
ഖ്ശബ്്സ്ദ്്രഹോ

ഷയ്ൽമീഡിയയിൽ
നിന്്്വിട്്്നിൽക്്ാചൊര്
ങ്്്കയാണ.്ഖ്ശബ്്ര
ചന്്വയ്ക്്മാക്്ിയരാണ്
ഇക്്ാരയ്ം.കണ്്ിന്ഒര്ശ
സത്ര്തക്ിയകഴിചഞ്്ന്്്ം
സ്്്്ിച്്്ഇട്്ിരിക്്്കയാചണ
ന്്്ംഖ്ശബ്്വയ്ക്്മാക്്്
ന്്്.അരിനാൽരചന്്ചറ
സ്്്്്ഹവണചമന്്്ംഹോഷയ്
ൽമീഡിയയിൽനിന്്്ംരാ
ൻവിട്്്നിൽക്്ാൻരീര്മാ
നിചച്്ന്്്ംഖ്ശബ്്ൈറയ്ന്്്.ശസത്ര്തക്ിയയക്്്്ഹശ
ഷമ്ള്്ചിതര്ംൈങ്്്ചവച്്്ചൊണ്്ാണ്ഖ്ശബ്്ഇ
ക്്ാരയ്ംആരാധകചരഅറിയിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇന്്്രാ
വിചലകണ്്ിന്ഒര്ശസത്ര്തക്ിയഹവണ്്ിവന്്്.അരി
നാൽക്റച്്്ദിവസംഞാൻഹോഷയ്ൽമീഡിയയിൽ
സേീവമായിരിക്്ിചല്്ന്്്ഖ്ശബ്്ഹഫസബ്്ക്്ിൽക്
റിച്്ിരിക്്്ന്്്.ചൈചട്്ന്്്രചന്്രിരിച്്്വരം്.'പ്റ
ത്്ിറങ്്്ന്്്ചണ്്ങ്്ിൽമാസക്്ധരിക്്ാൻമറക്്ര്
ചരന്്്ംസാമ്ഹികഅകലംൈാലിക്്ണചമന്്്ംഖ്
ശബ്്ൈറയ്ന്്്.ഹോക്്്ഡൗണ്്കാലത്്്ഖ്ശബ്്
ഹോഷയ്ൽമീഡിയയിൽഏചറസേീവമായിര്ന്്്.

"സീ  യ ുസ ുണുു' 
ഒ ടി ടി റി ലീ സി നു
ഫഹദ്ഫാസിൽചിതര്ംസീയ്സ്ണ്്ഒടിടിറി

ലീസിന്ഒര്ങ്്്ന്്്.മഹഹഷ്നാരായണൻ
സംവിധാനംചചയ്്്ന്്ചി
തര്ംആമഹോണ്്പത്ൈമി
ൽ്്ചസപറ്്്ംബര്്ഒന്്ിനാ
ണ്റിലീസ്ചചയ്്്ന്്ത.്ദ
ര്്ശനരാഹേതദ്്്ൻ്്,ഹോഷൻ്്
മാരയ്്എന്്ിവരാണ്ചിതര്
ത്്ിചലമറ്്്തൈ്ധാനരാര
ങ്്ള്്.ഫഹദ്ഫാസിൽ്്ആ
ണ്നിര്്മാണം.ഹോൈിസ്ദ്്ര്്ആണ്സംഗീരംഒര്
ക്്്ന്്ത.്ഒന്്രമണിക്്്ര്്പദര്്ഖയ്മ്ള്്സിനിമപ്
ര്്ണമായം്ഐഹോണിലാണ്ചിതര്ീകരിച്്ിരിക്്്ന്്
ത.്സിനിമയ്ചടചത്ടയിലര്്ഉടൻ്്ആമഹോണ്്വഴിറി
ലീസ്ചചയ്്്ം.ഹടക്്്ഓഫ,്മാലിക്എന്്ീചിതര്ങ്്
ള്്ക്്്ഹശഷംഫഹദം്മഹഹഷ്നാരായണനം്ഒന്്ി
ക്്്ന്്ചിതര്ംക്ടിയാണിത.്
ഫഹദ്ഫാസിലം്നിമിഷസേയന്മാണ്മാലിക്്ി

ൽ്്ഹകതദ്്്കഥാൈാതര്ങ്്ളാക്ന്്ത.്സ്പലമാൻ്്എന്്
കഥാൈാതര്മായാണ്ഫഹദ്ഹവഷമിട്ന്്ത.്20വയസ്
മ്രൽ്്57വയസ്വചരയ്ള്്നാല്കാലഘട്്ങ്്ളാണ്
ചിതര്ത്്ിൽ്്കാണിക്്്ന്്ത.്ഏചറകാലികതൈ്സക്്ി
യ്ള്്വിഷയമാണ്ചിതര്ംപകകാരയ്ംചചയ്്്ന്്ത.്
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മാപെ്ിഡ:്ബാഴ്സലോണയ്നടബലയണ്്
മയ്്ണിക്്ിനനതിരായപരാജയംറയല്്
മാപെ്ിഡ്താരങ്്ള്്ആലോഷിച്്്എന്്്
റയലിന്്്മധയ്നിരതാരംപക്്സ്പറ
ഞ്്്.റയല്്മാപെ്ിെിന്്്ഏറ്്വം്വലി
യബവരികളാണ്ബാഴ്സലോണ.ബാഴ്
സലോണപരാജയനപട്്ദിവസംറയല്്
മാപെ്ിെിന്്്വാട്സാപ്്ില്്താരങ്്ള്്

ആപരാജയംനചറ്തായിതനന്്ആ
ലോഷിച്്്എന്്്പക്്സ്പറഞ്്്ംഎ
നത്്നക്്യാണ്വാട്സാപ്്്പര്്പ്്ില്്ഉ
ണ്്ായത്എന്്്പ്റത്്്പറയാന്്കഴിയി
ല്്.എന്്ാല്്അവിനടആര്ന്്ദ്ഖിതര
ല്്ായിര്ന്്്എന്്്ംപലതരത്്ില്ള്്
ആലോഷങ്്ള്്നടക്്്കആയിര്ന്്്
എന്്്ംപക്്സ്പറഞ്്്.ഇത്്വണലാ

ലിഗയില്്ബാഴ്സലോണനയമറികടന്്്റ
യല്്മാപെ്ിഡ്കിരീടംലനടിയിര്ന്്്.ബാ
ഴ്സലോണകഴിഞ്്ആഴച്യാണ്അവ
ര്നടചരിപത്ത്്ിനലതനന്്ഏറ്്വം്ലോ
ശംപരാജയംഏറ്്്വാങ്്ിയത.്ചാമ്്്യ
ന്്സ്ലീഗില്്ബലയണ്്മയ്്ണിക്്ിന്മ്
ന്്ില്്8-2ന്ആയിര്ന്്്ബാഴ്സലോണ
പരാജയനപ്്ട്്ത.്

മലയാളിതാരംജിനസിഫിലിപ്്ിന്ധയ്ാനടദ്്്ാപ്രസക്ാരംനയ്്
െലഹി:രാജയ്നത്്പരലോന്്തകായികപ്രസ്കാരമായലഖ
ല്്രതന്യക്്്്ഇത്്വണഅഞ്്്അവകശികള്്.ഇന്്്യന്്പക്ി
ക്്റ്്ിനലസ്പ്്ര്്താരവം്നിശ്്ിതഓവര്്ടീംബവസ്കയ്ാപറ്്്
ന്മായലോഹിത്ശര്്മയക്്്്ംഇത്്വണലഖല്്രതന്ലഭിച്്ിട്്്
ണ്്്.ലടബിള്്നടന്്ീസ്താരംമനികബപത്,ഗ്സത്ിതാരംവിലന
ഷ്ലോഗട്്്,ലോക്്ിതാരംറാണി,പാരാലിംപികസ്ില്്സവ്
ര്്ണംലനടിയമാരിയപ്്ന്്തങ്്ലവല്എന്്ിവരാണ്ലഖല്്രതന്
ലഭിച്്മറ്്്താരങ്്ള്്.മലയാളിതാരംജിനസിഫിലിപ്്ിന്ധയ്ാന
ചദ്്്പ്രസക്ാരംലഭിക്്്ം.അലതസമയംലപ്ോണാചാരയ്പ്ര
സക്ാരത്്ിന്അത്്ലറ്്ിക്നഫെലറഷനഓഫ്ഇന്്്യശ്പാരശ
നചയത്മലയാളിലോച്്്രാധാക്ഷണ്നനായനരകായികമ
പന്്്ാലയംപരിഗണിച്്ില്്.2016ന്ലശഷംആദയ്മായാണ്അഞ്്്
താരങ്്നളലഖല്്രതന്യക്്്്ലവണ്്ിലദശീയസല്ോര്്ടസ്്അ
വാര്്ഡ്നസലക്്ന്്കമ്്ിറ്്ിശ്പാര്്ശനചയത്ത.്ലഖലരതന്
ലനടിയനാലാമനത്്പക്ിക്്റ്്റാണ്ലോഹിത.്ഇന്്്യന്്നായക
ന്്വിരാട്ലോഹ്ലിയാണ്ഏറ്്വം്ഒട്വില്്ഈലനട്്ത്്ിന്അ
വകാശിയായത.്2018ലായിര്ന്്്ഇത.്സച്്ിന്്നടനഡ്ല്്ക്്ര്്
(1998),എംഎസ്ലോണി(2007)എന്്ിവരാണ്ലഖല്്രതന്ലന
ടിയമറ്്്പക്ിക്്റ്്ര്്മാര്്.ലപ്ദാണാചാരയ്പ്രസ്കാരത്്ിന്ആജീ
വനാന്്കാറ്്ഗറിയില്്എട്്്അവകാശികള്ണ്്്.ധര്്ലമപദ്്്തിവാ
രി(അനമ്്യത്്്),പ്ര്ലോത്്ംറായ്(അത്്റ്്ികസ്)്ശിവ്സി
ങ്(ലോകസ്ിങ)്,നോലമഷ്പതാനിയ(ലോക്്ി),ക്ഷണ്ക്മാ
ര്്ഹ്െ(കബെി),വിജയ്ബാലചപദ്്്മ്നീഷവ്ര്്(പാരാപവര്്ലി
ഫറ്്്ിങ)്,നലരഷ്ക്മാര്്(നടന്്ീസ)്,ഓംപപ്കാശ്ദഹിയ(ഗ്
സത്ി)എന്്ിവര്്ക്്ാണ്ലപ്ദാണാചാരയ്ലഭിച്്ത.്ലപ്ദാണാചാരയ്
പ്സ്കാരത്്ിന്സ്്ിരംകാറ്്ഗറിയില്്അവാര്്െിന്അര്്ഹരാ
യവര്്ജ്ഡ്നഫലികസ്്നസബാസ്്്്്യന്്(ലോക്്ി),ലോലഗഷ്മാ
ല്്വിയ(മല്്ാകാംബ)്,ജസപ്ാല്്റാണ(ഷ്ട്്ിങ)്,ക്ല്്ദീപ്ക്
മാര്്ഹണ്്ഡ്(വ്ഷ)്,ഗൗരവ്ഖരാന(പാരാബാഡമ്ി്്്ണ്്)
എന്്ിവരാണ.്
27ലപര്്അര്്ജ്നഅവാര്്ഡ്പങ്്ിട്്ലപ്്ള്്15ലപര്്ധയ്ാന്്ചദ്്്
പ്രസ്കാരത്്ിനം്തിരനഞ്്ട്ക്്നപ്്ട്്്.ക്ല്്ദീപ്സിങ്ബ്
ല്്ാര്്,ജിന്്സിഫിലിപസ്(അതല്റ്്ികസ്)്,പപ്ദീപ്പശ്ീക്ഷണ്ഗാ
നധ്,്ത്പത്ിമ്ര്ഗ്നദ്്)ബാഡമ്ി്്്ണ്്),എന്്ഉഷ,ലഖസിങ്
(ലോകസ്ിങ)്,സ്ഖവ്ീദ്്ര്്സിങ്സന്്്(ഫ്ടല്ോള്്),അജിത്
സിങ്(ലോക്്ി),മന്്പപ്ീത്സിങ്(കബെി),രഞജ്ിത്ക്മാര്്
(പാരാഅതല്റ്്ികസ്)്,സതയ്പപ്കാശ്തിവാരി(പാരാബാഡമ്ി്്്
ണ്്),മന്്ജീത്്്സിങ്(ത്ഴച്്ില്്),സച്്ിന്്നാഗ്(നീന്്ല്്),നദ്്
ന്്പിബാല്്(നടന്്ീസ)്,ലനതാര്്പാല്്ഹ്െ(ഗ്സത്ിഎന്്ിവ
ര്്ക്്ാണ്പ്രസ്കാരം.അര്്ജ്നഅവാര്്ഡ്വിജയികള്്അതാ
ന്ദാസ്(അനമ്്യത്്്്),ദയ്്തിചദ്്്(അതല്റ്്ികസ്)്,സാതവ്ിക്
സായ്രാജ്നറഡ്്ി,ചിരാഗ്ചപദ്്്ലശഖര്്നഷട്്ി(ബാഡമ്ി്്്ണ്്),
വിലശഷ്പബ്ിഗ്വന്്ഷി(ബാസ്കറ്്്ലോള്്),മനീഷ്കൗഷിക്്്,
ലവല്ിനലോര്്ലോനഹയന്്്(ലോകസ്ിങ)്,ഇഷാന്്്ശര്്മ,ദീ
പത്ിശര്്മ(പക്ിക്്റ്്്),സാവന്്്അജയ്ആനദ്്്(ഇനക്വസപ്ട്ിയ
ന്്),സലദ്്ഷ്ജിങ്്ന്്(ഫ്ടല്ോള്്),അദിഥിഅലോക്(ലോ
ള്്ഫ)്,ആകാഷദ്ീപ്സിങ,്ദീപിക(ലോക്്ി),ദീപക്(കബെി),
സരിതസ്ധാകര്്(ലോലോ),ദത്്്ബബന്്നോക്്ാനല്്(ത്
ഴച്്ില്്),മന്ലബക്്ര്്,സൗരഭ്ചൗധരി(ഷ്ട്്ിങ)്,മധ്രികസ്
ഹാസ്പാടക്ര്്(ലടബിള്്നടന്്ീസ)്,ദിവജ്ിശരണ്്(നടന്്ീസ)്,
ശിവ്ലകശവന്്(വി്്്ര്്സല്ോര്്ടസ്)്,ദിവയ്കപക്ാന്്,രാഹ്ല്്
അവാനര(ഗ്സത്ി),സ്യാഷ്നാരായണ്്ജാദവ്(പാരസവ്ിമ്്ി

ങ)്,സദ്്ീപ്(പാരാഅതല്റ്്ികസ്)്,മനീഷ്നര്്വാള്്(പാരാഷ്ട്്ി
ങ)്.

മികനോപെജിനസി
നോച്്ി:ലദശീയകായികപ്രസക്്്ാരങ്്ളപപ്ഖയ്ാപിച്്ലപ്്ള
പട്്ികയിലഒലരനോര്മലയാളിക്്്മാപത്മാണ്പട്്ികയിലഇ
ടംലനടാനായത.്.ലോര്ലത്്ടിലഒളിംപികസ്്പട്ാക്്ിലലക്്്
ഓടിക്്യറിയഇന്്്യയ്നടഎക്്ാലനത്്യം്മികച്്400മീറ്്റി
നലമികച്്താരങ്്ളിലഒരാളായജിനസിഫിലിപ്്ാണ്ധയ്ാനച
ദ്്്പ്രസക്ാരത്്ിന്അരഹയായത.്പതിറ്്ാണ്്ിലലനറകാല
നത്്പഴക്്മ്ണ്്്ഇന്്്യയ്നടറിലലടീമിനലമലയാളിആധിപ
തയ്ത്്ിന.്
ആപട്്ികയിലമാറ്്ിനിരത്്ാനാവാത്്നാമമാണ്ജിനസി
ഫിലിപ്്്.ലപ്ോണാചാരയ്നനക.പിലോമസ്മാഷിനന്റപപ്ിയശി
ഷയ്.1998നലബാലക്്ക്്്ഏഷയ്നനഗയിംസിലനവള്്ി.1999
നലലനപ്്ാളസാഫ്നഗയിംസിലസവ്രണം.2000ജക്്ാരത്്ഏ
ഷയ്നചാപയ്ംനഷിപ്്ിലസവ്രണം.2002ബ്സാനഏഷയ്നനഗ
യിംസിലസവ്രണം.1999നലസന്പയിനിലനടന്്ലോകഅതല്
റ്്ിക്ചാംപയ്നഷിപ്്ിലം്ഇന്്്യക്്ായിറിലലയിലബാറ്്ണഏ
ന്്ിയതാരം.മലലോരപഗ്ാമമായലോര്ലത്്ട്്ിനലഅരീക്്ല
വീട്്ിലവി.നജഫിലിപ്്ിന്്്യം്അന്്മ്്ഫിലിപ്്ില്്്യം്മകളാ
യി1977ഏപപ്ില12ന്ജനനം.ക്ട്്ിക്്ാലത്്്തനന്്ജിനസി
ഓട്്ംത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.കരഷകനായപിതാവ്രാവിനലസവ്ന്്ം
പശ്ക്്നളകറന്്്പാല്മായിമലകയറിഇറങ്്ിലോര്ലത്്ട്
സിറ്്ിയിലലക്്്ലോക്ലപ്്ളനോച്്്ജിനസിയം്ഒപ്്ംക്ട്മാ
യിര്ന്്്.
പിതാവിന്്്ലവഗതയ്ള്്നടത്്നത്്ജിനസിഓടിലോല
പ്്ിക്്്ം.ആദയ്ംപഠിച്്ലോര്ലത്്ട്നസ്്്്ലോരജ്സക്്ളിനല
ഓട്്മത്്രങ്്ളിലസ്്ിരമായിസമ്്ാനങ്്ളലനടിയലോനടയാ
ണ്നക.പിലോമസ്മാഷിന്്്അട്ത്്്പരിശീലനത്്ിന്എ
ത്്്ന്്ത.്മലലോരനത്ന്ചങ്്്ത്്ായകയറ്്ിറക്്ങ്്നളയം്മ
ലനഞ്്ര്വ്കനളയം്കീഴടക്്ിയാണ്ജിനസിഫിലിപ്്്ഒളിംപി
കസ്്പട്ാക്്ിനലത്്ാന്ള്്കര്ത്്്ലനടിയത.്ലോമസ്മാഷി

ന്്്സി.നക.എംബഹസക്്ളിനലപരിശീലനകളരിയിലഎ
ത്്ിയലോനടമികച്്താരമായിമാറി.സംസ്്ാന,ലദശീയസക്്
ളഅതല്റ്്ിക്ചാംപയ്നഷിപ്്്കളിലമികച്്പപ്കടനംകാഴച്നവ
ച്്്.പരിശീലകനടി.പിഔലസപ്്ാണ്ത്ശ്രവിമലലോളജില
എത്്ിച്്ത.്പരിശീലകനായഇ.നജലോരജ്ആയിര്ന്്്പിന്്ീ
ട്പരിശീലകന.1995ലസി.ആര.പി.എഫിലലോലിക്്്കയറി.
ഓളഇന്്്യാനോലിസ്മീറ്്ിലം്ലോകനോലിസ്മീറ്്ിലം്നിരവ
ധിനമെല്കളലനടി.
പടയ്ാലനാഷണലകയ്ാമ്്ിലഎത്്ിയജിനസിപപ്ിയനപ്്ട്്ഇ
നമായ400മീറ്്രറിലലയിലഒളിംപയ്ന്്ാരനക്്പ്്ംപരിശീലന
ത്്ിനിറങ്്ി.മികച്്പപ്കടനംനടത്്ിയജിനസിഫിലിപ്്്ഇന്്്യ
നവനിതറിലലടീമിനലസ്്ിരാഗംമായി.തിര്വനന്്പ്രംസാ
യിനസ്്്റിനലപരിശീലകയാണിലപ്്ള.ഇന്്്യയ്നടഎക്്ാല
നത്്യം്മികച്്താരമായിര്ന്്ഒളിംപയ്നപി.രാമചപദ്്്നാണ്
ഭരത്്ാവ.്

രോഹിത്ശർമയടക്്ം
അഞ്്്രേൽരതന്
ജിനസിഫിെിപുുിനുധയുാനചനു്ുപരുസക്ാരം,‘അർജനു’യിൽമെയാളിയിലുു

ജിൻസി ഫിലിപ്്്

മം്ബബ:ഐപിഎല്്ി
ന്്്13ാംസീസണിനലമ്
ഖയ്സല്ോണ്്സര്്മാരായ
പെ്ീം11ന്്്ലപലോട്ക്
ടിയപ്തിയലോലോപ്
റത്്്വിട്്്.ഐപിഎല്്
തങ്്ള്നടഒഫീഷയ്ല്്ടവ്ിറ്്
ര്്,ഇന്്സ്്്്പഗ്ാംഅക്്ൗ
ണ്്്കളില്നടയാണ്
പെ്ീം11ഐപിഎല്്എന്്ഹാഷ്ടാലോനടയാണ്ലോലോപ
ങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്നിലവിനലഐപിഎല്്ചാംപയ്ന്്മാരാ
യമം്ബബഇന്്്യന്്സം്ഇന്്സ്്്്പഗ്ാംലപജില്നടപ്തിയ
ലോലോനഷയര്്നചയത്ിട്്്ണ്്്.ഇലപ്്ള്്ഗാര്്ഡ്ഏനറ്്ട്
ത്്ിരിക്്്കയാണ,്പെ്ീം11ഐപിഎല്്എന്്കയ്ാപഷ്ലോ
നടയാണ്അവര്്ലോലോപങ്്്വച്്ത.്നോവ്്ാഴച്യാണ്ഐ
പിഎല്്ിന്്്മ്ഖയ്സല്ോണ്്സര്്ഷിപ്്്അവകാശംപെ്ീം11
ലനടിനയട്ത്്ത.്ലനരലത്്തനന്്ബിസിസിഐയ്മായി
അവര്്ക്്്പാര്്ടന്ര്്ഷിപ്്്ണ്്്.എജയ്്ലക്്ഷന്്പ്്ാറ്്്ലോമ്ക
ളായഅണ്്അക്്ാദമി,ബബജ്സ്എന്്ിവനരപിന്്ള്്ിയാ
ണ്പെ്ീം11ഇത്്വണമ്ഖയ്സല്ോണ്്സര്്ഷിപ്്്ലനടിനയട്
ത്്ത.്
മ്ന്്്വര്്ഷനത്്കരാറിനായിര്ന്്്പെ്ീം11ന്താല്്പ്്രയ്
നമങ്്ില്്ബിസിസിഐഇതിലോട്ലോജിച്്ില്്.നിലവില്്
ഈവര്്ഷനത്്ട്ര്്ണനമ്്്ിനലമാപത്ംസല്ോണ്്സര്്മാരാ
ണ്പെ്ീം11.കരാര്്പപ്കാരംപെ്ീം11ഈവര്്ഷം222ലോടി
ര്പയം്ത്ടര്്ന്്്ള്്രണ്്്വര്്ഷങ്്ളില്്240ലോടിര്പ
വീതവ്മാണ്ഓഫര്്നചയത്ിര്ന്്ത.്പനക്്ബിസിസിഐ
ഇത്തള്്്കയായിര്ന്്്.കരാര്്ഒര്വര്്ഷലത്്ക്്്മാപത്ം
മതിനയന്്്ംബിസിസിഐതീര്മാനിക്്്കയായിര്ന്്്.
നോവിഡ്മഹാമാരിഅവസാനിച്്ാല്്അട്ത്്വര്്ഷനത്്
ഐപിഎല്്ില്്ക്ട്തല്്ത്കലഭിക്്്നമന്്പപ്തീക്്യിലാ
ണ്ബിസിസിഐ.അത്നോണ്്ാണ്പെ്ീം11ന്മായിമ്ന്്്
വര്്ഷനത്്കരാറ്ണ്്ാക്്ാന്്ബിസിസിഐവിസമ്്തിച്്
നതന്്ാണ്വിവരം.അട്ത്്വര്്ഷവം്വിലോസല്ോണ്്സ
ര്്ഷിപ്്ില്്നിന്്്വിട്്്നില്്ക്്്കയാനണങ്്ില്്പെ്ീം11നായി
രിക്്്ംമ്ന്്ത്ക്്നമന്്്ംബിസിസിഐഅറിയിച്്ിര്ന്്്.
മ്ന്്സല്ോണ്്സര്്മാരം്ബചനീസ്സമ്ാരട്്്്ലോണ്്കമ്്
നിയ്മായവിലോപപ്തിവര്്ഷംനല്്കിയത്കയ്നടപക്തി
ലോളംമാപത്ലമപെ്ീം11ബിസിസിഐയക്്്്നല്്ക്ന്്്ള്്്.
കഴിഞ്്സീസണിനലഐപിഎല്്വനരപപ്തിവര്്ഷം440
ലോടിര്പയായിര്ന്്്വിലോബിസിസിഐയക്്്്നല്്കി
യിര്ന്്ത.്ഓണ്്ബലന്്നഗയിമിങ്കമ്്നിയായപെ്ീം11
സല്ോര്്ട്്നടകല്ോളജീസ്ബപ്പവറ്്്ലിമിറ്്െിന്്്കീഴില്
ള്്താണ.്മഹാരാപട്്്യിനലമം്ബബലകപദ്്്മാക്്ിയാണ്
പെ്ീംഇലവന്്പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ത.്2012ല്്ര്പീകരിക്്നപ്്ട്്
കമ്്നിയാണ്പെ്ീം11.
ഐപിഎല്്ിനലആറ്പഫ്ാബഞ്്സികള്മായിലനരലത്്ത
നന്്കരാറ്ള്്അവര്്ക്്്19വിവിധലീഗ്കള്കള്നടപാ
ര്്ടന്ര്്മാര്്ക്ടിയാണ.്

ഡരുീം11ഐപിഎൽ
നോനോപെുതുുുവിടുുു

അബദ്ാബി:ഇന്്്യന്്പപ്ീമിയര്്ലീഗില്്പനങ്്ട്ക്്്ന്്തിന്
ലവണ്്ിരാജസ്്ാന്്ലോയല്്സ്യ.്എ.ഇയിനലത്്ി.2008
ഐ.പി.എല്്ിനലചാമ്്്യന്്ാരായരാജസ്്ാന്്ലോയല്്സ്ആ
ണ്യ.്എ.ഇയിനലത്്ിയആദയ്ഐ.പി.എല്്ടീം.ഇന്്്രാവി
നലമനറ്്ര്ഐ.പി.എല്്ടീമായകിങസ്്ഇലവന്്പഞ്്ാ
ബം്യ.്എ.ഇയില്്എത്്ിയിര്ന്്്.യ.്എ.ഇയിലലക്്്തിരി
ക്്്ന്്തിന്മ്ന്്പ്ലോവിഡ്നടസ്്്്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്്കയം്
നനഗറ്്ീവ്ആവ്കയം്നചയത്തിന്ലശഷമാണ്ടീമ്കള്്യ.്
എ.ഇയിലലക്്്യാപത്തിരിച്്ത.്ത്ടര്്ന്്്യ.്എ.ഇയിനലത്്ി
യടീമ്കള്്6ദിവസംകവ്റബ്്്ന്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയതിന്
ലശഷംപരിശീലനംആരംഭിക്്്ം.ഇതിനിടയില്്താരങ്്ള്്3
തവണനോലോണനടസ്്്്്നടത്്്കയം്നനഗറ്്ീവ്ആവ്ക
യം്ലവണം.ദ്ബായിനലഐ.സി.സിഅക്്ാദമിയിനലസൗ
കരയ്ങ്്ളം്അബ്ദാബിയിനലസായിദ്പക്ിക്്റ്്്ലസ്്്്െിയ
ത്്ിനലസൗകരയ്ങ്്ള്മാണ്ഐ.പി.എല്്ടീമ്കള്്ഉപലോ
ഗിക്്്ക.

രാജസുുാനനോയൽസ്
യഎുഇയിൽ

രോഹിത ്ശർമ, വിരേഷ ്രോഗട്്്

പെയുനയകുു്ുനോദിയുപെഅഭിനനുുനം
നയ്്െല്്ഹി:ഇന്്്യന്്പക്ിക്്റ്്ിന്നല്്കിയസംഭാവ
നമ്ന്്നിര്്ത്്ിഈയിനടവിരമിച്്ഇന്്്യന്്താരം
സ്ലരഷ്നറയന്നയകത്്ില്നടപപ്ധാനമപന്്്ിന
ലരപദ്്്ലോദിഅഭിനദ്്ിച്്്.രണ്്്ലപജ്ള്്കത്്ിലാ
ണ്നറയന്അലദ്്ഹംപപ്ശംസനോണ്്്മ്ടിയത.്ക
ത്്്ടവ്ിറ്്റില്നടപ്റത്്്വിട്്നറയന്നദ്്ിഅറിയി
ക്്്കയം്നചയത്ിട്്്ണ്്്.കഴിഞ്്ദിവസംമ്ന്്ഇതി
ഹാസനായകന്്എംഎസ്ലോണിനയയം്പപ്ധാന
മപന്്്ികത്്ില്നടപപ്ശംസിച്്ിര്ന്്്.ലോണിയം്
നറയന്യം്ആഗസ്്്്്15നായിര്ന്്്അന്്ാരാപട്്്പക്ി
ക്്റ്്ില്്നിന്്്വിമരിക്്്ന്്തായിപപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്ആ
ദയ്ംലോണിയാണ്കളിമതിയാക്്്ന്്തായിഇന്്സ്്്്
പഗ്ാംലപജില്നടലോകതനത്്അറിയിച്്നതങ്്ില്്മി
നിറ്്്കള്നടവയ്തയ്ാസത്്ില്്നറയന്യം്വിരമിക്്്
ന്്തായിഅറിയിച്്്.പപ്ധാനമപന്്്ിയ്നടകത്്ിന്്്
ച്ര്ക്്ംഇങ്്നനയായിര്ന്്്-പപ്ിയനപ്്ട്്സ്ലരഷ,്
ആഗസ്്്്്15ന്നിങ്്ള്്ജീവിതത്്ിനലഏറ്്വം്കട്പ്്
ലമറിയതീര്മാനങ്്ളിനോന്്ാണ്എട്ത്്ത.്വിരമി
ക്്ല്്എന്്വാക്്്ഉപലോഗിക്്ാന്്ഞാന്്ആപഗ്ഹി
ക്്്ന്്ില്്.കാരണംനിങ്്ള്്വളനരനചറ്പ്്വം്ഊ
ര്്ജസവ്ലന്മാണ.്പക്ിക്്റ്്്ഫീല്്െിനലവളനരവിജ
യകരമായഇന്്ിങസ്ിന്ലശഷംനിങ്്ള്്ജീവിത
ത്്ിനലഅട്ത്്ഇന്്ിങസ്ിന്പാെണിയ്കയാ
ണ.്നിങ്്ള്്പക്ിക്്റ്്ില്്ജീവിക്്്കയം്അത്ശവ്സി
ക്്്കയം്നചയത്.്
പക്ിക്്റ്്ിലോട്ള്്നിങ്്ള്നടതാല്്പ്്രയ്ംജീവിത

ത്്ിന്്്ത്ടക്്കാലംമ്തല്്തനന്്യ്ണ്്ായിര്ന്്്.
മ്റാദന്ഗറിനലനതര്വ്കളില്്നിന്്്ംത്ടങ്്ിയ
കളിബവകാനതലഖന്ൗവിനലപഗ്ൗണ്്്കള്്വനര
നയത്്ി.അത്മ്തല്്എപത്സംഭവബഹ്ലമായയാ
പത്യായിര്ന്്്അത.്നിങ്്ള്്അഗാധമായിഇട്്നപ്്
ട്ന്്സവ്ന്്ംരാജയ്നത്്മ്ന്്്ലോര്്മാറ്്്കളിലം്
പപ്തിനിധീകരിക്്ാന്്കഴിഞ്്്.സാഹചരയ്ംആവ
ശയ്നപ്്ട്ലപ്്ള്്കയ്ാപറ്്്ന്ആപശ്യിക്്ാവ്ന്്ബൗള
നറന്്നിലയിലം്മികച്്ബാറ്്്സമ്ാനനന്്നിലയി
ലം്തലമ്റകള്്നിങ്്നളഓര്്മിക്്്ം.നിങ്്ള്നടഫീ
ല്്െിങ്മാത്കാപരവം്പപ്ലോദനംനല്്ക്ന്്ത്മാ
യിര്ന്്്.
അന്്ാരാപട്്്പക്ിക്്റ്്ിലചിലകയ്ാച്്്കള്്നിങ്്ള്

നടസവിലശഷമ്പദ്യ്ള്്തായിര്ന്്്.ഫീല്്െിനല
ജാപഗ്തകാരണംനിങ്്ള്്രക്്നപ്്ട്ത്്ിയറണ്്സ്
എപത്നയന്്്എണ്്ിതിട്്നപ്്ട്ത്്ാന്്ദിവസങ്്ള്്ത
നന്്ലവണ്്ിവരം്.ബാറ്്്സമ്ാനനന്്നിലയില്്നിങ്്
ള്നടപപ്കടനംപപ്ലത്യകിച്്്ംപ്തിയലോര്്മാറ്്ായ
ടി20യില്്മറ്്്ള്്വരില്്നിന്്്ംലവര്്തിരിച്്്നി
ര്്ത്്ാവ്താണ.്ഇത്എള്പ്്മ്ള്്ലോര്്മാറ്്ല്്.സമ
യത്്ിന്അന്സരിച്്്വളനരനപനട്്ന്്്കളിയില്്
മാറ്്ംആവശയ്നപ്്ട്ന്്കളിയാണിത.്2011നലലോക
കപ്്ില്്,പപ്ലത്യകിച്്്ംഅവസാനഘട്്ങ്്ളില്്നിങ്്
ള്നടസംഭാവനകള്്ഇന്്്യഒരിക്്ലം്മറക്്ില്്.അ
ഹമ്്ദാബാദിനലനോലട്്റലസ്്്്െിയത്്ില്്ഓസല്പ്ട

ലിയനക്്തിരായകവ്ാര്്ട്്ര്്ബഫനലില്്നിങ്്ള്നട
പപ്കടനംഞാന്്ലനരിട്്്കണ്്ിര്ന്്്.നമ്്്നടടീമി
ന്്്വിജയത്്ില്്നിങ്്ള്നടഇന്്ിങസ്ിന്്്സംഭാ
വനവളനരവല്തായിര്ന്്്.അന്്്ഞാന്്ബലവാ
യികണ്്നിങ്്ള്നടകവര്്ബപ്െവ്കള്്ഇനികാ
ണാനാവിനല്്ന്്ത്ഭ്രിഭാഗംആരാധകനരയം്നി
രാശനപ്്ട്ത്്്നമന്്്ഉറച്്വിശവ്ാസലത്്നടതനന്്
പറയാന്്കഴിയം്.കായികതാരങ്്ള്്കളിക്്ളത്്ി
നലപപ്കടനത്്ിന്്്ലപരില്്മാപത്മല്്പ്റലത്്യം്
നപര്മാറ്്ത്്ിന്്്ലപരിലാണ്ആരാധിക്്നപ്്ട്ന്്
ത.്നിങ്്ള്നടലോരാട്്വീരയ്ംനിരവധിയ്വതലമ്റ
നയപപ്ലോദിപ്്ിക്്്ം.
പക്ിക്്റ്്്കരിയറില്്നിങ്്ള്്ക്്്ഇടയക്്്്പരിക്്്
ള്്നപ്്നടയ്ള്്ചിലതിരിച്്ടികള്്ലനരിലടണ്്ിവന്്ി
ട്്്ണ്്്.എന്്ാല്്ഓലോതവണയം്ഈനവല്്്വിളിക
നളഅതിജീവിച്്്നിങ്്ള്്മടങ്്ിവന്്്.എല്്ായല്പ്്
ഴം്ടീംസപ്ിരിറ്്ിന്്്പരയ്ായങ്്ളിനോന്്്ക്ടിയാ
യിര്ന്്്സ്ലരഷ്നറയന്.നിങ്്ള്്വയ്ക്്ിപരമായ
വിജയത്്ിന്ലവണ്്ിയല്്,മറിച്്്ടീമിന്്്വിജയത്്ി
ന്ലവണ്്ിയാണ്കളിച്്ത.്ഒര്പാട്ജീവകാര്ണയ്പപ്
വര്്ത്്നങ്്ള്്സമ്ഹലത്്ട്ള്്നിങ്്ള്നടസഹാ

ന്ഭ്തിതനന്്യാണ്കാണിക്്്ന്്ത.്വനിതാശാ
ക്്ീകരണം,സവ്ച്്്ഭാരത്എന്്ിവയടക്്ംആവശയ്
മ്ള്്ലപ്്നഴല്്ാംനിങ്്ള്്സഹായംവാഗദ്ാനംനച
യത്്മ്ലന്്ട്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.ഭാവിയില്്എന്്ാലോനി
ങ്്ള്്നചയ്്ാന്്ആപഗ്ഹിക്്്ന്്ത്അതില്്വിജയി
ക്്്നമന്്്എനിക്്്ഉറച്്വിശവ്ാസമ്ണ്്്.ഈഅവ
സരംപപ്ിയങ്്,പഗ്ാസിയ,റിലോഎന്്ിവര്്നക്്പ്്ം
ക്ട്തല്്സമയംനചലവഴിക്്ാന്്നിങ്്ള്്ഉപലോ
ഗിക്്്നമന്്്ംഞാന്്പപ്തീക്്ിക്്്ന്്്.
ഇന്്്യനയകായികരംഗനത്്ലീെറാക്്ാന്്നിങ്്
നളനക്്ണ്്്നചയ്്ാന്്കഴിയ്ന്്നതല്്ാംനചയത്തി
ലം്യ്വമനസ്കനളനിരന്്രംപപ്ലോദിപ്്ിക്്്ക
യം്നചയത്തിനം്നദ്്ി.
പപ്ധാനമപന്്്ിയ്നടപപ്ശംസയക്്്്നറയന്നദ്്ിഅ
റിയിച്്്.ഞങ്്ള്്കളിക്്്ലപ്്ള്്രാജയ്ത്്ിന്രക്്
വം്വിയര്്പ്്്ംനല്്ക്കയാണ.്ഈരാജയ്നത്്ജന
ങ്്ളാലം്പപ്ധാനമപന്്്ിയാലം്ഇട്്നപ്്ട്ന്്തിലന
ക്്ാള്്വലിനോര്അഭിനദ്്നംലഭിക്്ാനില്്.നിങ്്
ള്നടപപ്ശംസയക്്്്ംആശംസകള്്ക്്്ംനദ്്ിപപ്ധാ
നമപന്്്ി.നദ്്ിലോനടഇത്സവ്ീകരിക്്്കയാനണ
ന്്്ംനറയന്കത്്ിനോപ്്ംടവ്ീറ്്്നചയത്.്

ഐപിഎലുുിപെവാകുനൊരാടുുങുുളുു
അബ്ദാബി:ഇന്്്യന്്പപ്ീമിയര്്ലീഗിന്്്13ാം
സീസണ്്നസപറ്്്ംബര്്19ന്യ്എഇയില്്ആ
രംഭിക്്ാനിരിക്്്കയാണ.്താരസമ്്ന്്ത
നോണ്്്ംആരാധകപിന്്്ണനോണ്്്ംലോ
കത്്ിനലഏറ്്വം്മികച്്പക്ിക്്റ്്്ലീഗാണ്
ഐപിഎല്്.ആരാധകനരആലവശംനോ
ള്്ിക്്്ന്്നിരവധിസംഭവങ്്ള്്ഐപിഎല്്ി
ന്്്12വര്്ഷനത്്ചരിപത്ത്്ില്്സംഭവിച്്ിട്്്
ണ്്്.എന്്ാല്്ഐപിഎല്്ിന്നാണലക്്ടാക്
ന്്ചിലവാകല്ോരാട്്ങ്്ള്്ക്്്ംട്ര്്ണനമ്്്്
സാക്്്യംവഹിച്്ിട്്്ണ്്്.ഐപിഎല്്ിന്്്ചരി
പത്ത്്ില്്ആരാധകര്്മറക്്ാത്്മ്ന്്്വാക്
ലോരാട്്ങ്്ളാണ്പപ്ധാനമായ്മ്ള്്ത.്

ശര്ീരാന്്ിന്ഹര്്ഭജന്്്അടി
ഐപിഎല്്ിന്്്പപ്ഥമസീസണില്്ത്്നന്്
യാണ്ഐപിഎല്്ിനലഏറ്്വം്ലോശംവാക്
ലോരാട്്വം്കയ്്ാങ്്ളിയം്നടന്്ത.്ഇന്്്യന്്
താരങ്്ളായഹര്്ഭജന്്സിങ്്്ംപശ്ീശാന്്്ം
തമ്്ിലായിര്ന്്്ഇത.്2008ല്്ഹര്്ഭജന്്മം്
ബബഇന്്്യന്്സിന്ലവണ്്ിയം്പശ്ീശാന്്്കി
ങസ്്ഇലവന്്പഞ്്ാബിന്ലവണ്്ികളിക്്്ന്്
സമയം.ഹര്്ഭജനനകളിയാക്്ിനയന്്തിന്്്
ലപരില്്പശ്ീശാന്്ിന്്്മ്ഖത്്്ഹര്്ഭജന്്അ
ടിക്്്കയായിര്ന്്്.സംഭവംവലിയവിവാദ
മാനയങ്്ിലം്അവസാനംഹര്്ഭജന്്മാപ്്്പറ
ഞ്്്തടിയ്രി.
ഗൗതംഗംഭീര്്-വിരാട്കോഹ്ലി
വാക്കോര്
2013സീസണിലാണ്ഇന്്്യന്്താരങ്്ളായ
ഗൗതംഗംഭീറം്വിരാട്ലോഹ്ലിയം്തമ്്ില്്
ശക്്മായവാക്ലോരാട്്ംനടന്്ത.്ഗംഭീര്്
നോല്്ക്്ത്്യ്നടനായകനായിരിക്്്ലപ്്
ള്്ലോഹ്ലിലോയല്്ചലലഞ്്ഴസ്്താരമായി
ര്ന്്്.ലോഹ്ലിയ്നടപ്റത്്ാകലില്്ഗംഭീ
റിന്്്ആഹ്്ാദത്്ില്്പപ്ലോപിതനായലോ
ഹ്ലിഗംഭീറിനനതിലരവാക്പപ്ലോഗവ്മായി
എത്്ി.ഗംഭീറം്ലോഹ്ലിക്്്ലനരനത്്എ
ത്്ിയലോനടസംഭവംകയ്്ാങ്്ളിയിലലക്്്നീ
ങ്്ി.എന്്ാല്്നോല്്ക്്ത്്യിനലസഹതാര
ങ്്ള്്ക്്്ലചര്്ന്്്ഇര്വലരയം്മാറ്്ിവിട്ക
യായിര്ന്്്.

സ്്്്ാര്്ക്്ിനെബാറ്്്നോനട്്റിഞ്്്
നോള്്ാര്്ഡ്
2014സീസണിലാണ്മം്ബബയ്നടകീലോ
ണ്്നോള്്ാര്്ഡം്ആര്്സിബിയ്നടമിച്്ല്്
സ്്്്ാര്്ക്്്ംതമ്്ില്്പരസപ്രംനിയപന്്്ണം
വിട്്്നപര്മാറിയത.്സ്്്്ാര്്ക്്്ഓടിപനന്്റിയാ
നനത്്ിയലപ്്ള്്നോള്്ാര്്ഡ്പക്ീസില്്നി
ന്്്മാറി.ഇതില്്പപ്ലോപിതനായസ്്്്ാര്്ക്്്
നോള്്ാര്്െിന്ലനനരപനന്്റിഞ്്്.തിരിച്്്
സ്്്്ാര്്ക്്ിനനലനനരനോള്്ാര്്ഡ്ബാറ്്്നോ
ണ്്്എറിനഞ്്ങ്്ിലം്ബകയില്്നിന്്്വഴ്തി
ലോയതിനാല്്അപകടംഒഴിവായി.പിന്്ീട്
സഹതാരങ്്ളം്അംപയറം്ലചര്്ന്്ാണ്പപ്
ശന്ംപരിഹരിച്്ത.്

ഗാംഗ്ലിയം്നെയന്്്കോണം്
കെര്്ക്്്കെര്്
2008നലസീസണിലാണ്ഇതിഹാസതാരങ്്
ളാനഷയന്്്ലോണം്സൗരവ്ഗാംഗ്ലിയം്
ലനര്്ക്്്ലനര്്ലോരടിച്്ത.്ഗാംഗ്ലിനോ
ല്്ക്്ത്്യ്ലടയം്നഷയന്്്ലോണ്്രാജസ്്ാ
ന്്്യം്ഭാഗമായിര്ന്്്.നോല്്ക്്ത്്യ്നട
നായകനായിര്ന്്ഗാംഗ്ലിയ്നടകയ്ാച്്്പഗ്
യിംസമ്ിത്്്എട്നത്്ങ്്ിലം്ഗാംഗ്ലിപഗ്ൗ
ണ്്്വിടാന്്വിസമ്്തിച്്്.ലതര്്ഡ്അംപയറ്
നടവിധിയില്്ഗാംഗ്ലിഔട്്നല്്ന്്്വയ്ക്്മാ
യലോനടരാജസ്്ാന്്നായകന്്നഷയന്്്
ലോണ്്പപ്ലോപിതനാവ്കയായിര്ന്്്.ഇര്
വരം്തമ്്ില്്ശക്്മായവാക്ലോരാട്്ംത
നന്്യാണ്നടന്്ത.്

സുവാരസിനോടുപൊയനുകുുളാനുുബാഴുസ
ബാഴ്സലോണ:ബാഴ്സലോണക്്ബില്്സ്
വാരസ്ഇനിഉണ്്ാകില്്എന്്്ഉറപ്്ാക്ന്്്.
സ്വാരസിലോട്ബാഴ്സലോണവിടാന്്ക്്
ബ്തനന്്നിര്്ലദ്്ശംനല്്കിയതായാണ്വിവ
രങ്്ള്്.ബാഴ്സലോണയ്നടപ്തിയപരിശീ
ലകന്്ലോമാന്്തനന്്സ്വാരസ്ക്്ബ്വി
ടം്എന്്സ്ചനനല്്കി.
സ്വാരസ,്റാകിറ്്ിച,്ഉംറ്്ിറ്്ിഎന്്ിവര്്ക്്്

ഒനക്്ക്്ബ്വിടാംഎന്്ാണ്ലോമന്്്നി
ര്്ലദ്്ശം.സ്വാരസ്അയാക്സിലലക്്്ലോക്
നമന്്ാണ്കര്തനപ്്ട്ന്്ത.്സ്വാരസിനനന
ല്്കിപകരംഅയാക്സിന്്്വാന്്നെബീ
കിനനസവ്ന്്മാക്്ാന്്ആണ്ബാഴ്സലോണ
ആലോചിക്്്ന്്ത.്സ്വാരസിനായിെച്്്ക്്
ബായഅയാക്സ്ബാഴ്സലോണനയസമീപി
ച്്ിട്്്ണ്്്.
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സവ്രണം
38,880

ണവളിണച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,800
ണവളിണച്്ണ്് 15,400
ണകാപപ് 10,325-10,900
പിണ്്ാക്്്എകസ്ണ്പല്്ര്് 2400
പിണ്്ാക്്്കറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്31,900
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 30,900
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 33,900
ച്ക്്്മീഡിയം 28,500
ച്ക്്്ണബസ്്്്് 30,000
മഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
കസലം-ഈകറാഡ്7200-7700
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് ഇല്്
അടയക്്്ഓള്്ഡ്29,000-30,000
പഞ്്സാര 3720
മ്ളക് 13,000-24,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
ണചറ്പയര്് 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മ്തിര 3700
എള്്് 13,000-14,000
മല്്ി 7400-19,000
പച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500
ജാതിക്്ണതാണ്്ന്്(കികലാ)200-220
ജാതിക്്ണതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കികലാ)

380-400
ജാതിപപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കികലാ)

1000-1100
പഗ്ാമ്്്(കികലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5കപ്ഗഡ്
11,600-12,200

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4കപ്ഗഡ്12,800
ഒട്്്പാല്് 7300
ലാറ്്കസ്് 7400

സവ്ര്്ണം 38,880
പാംഓയില്് 8520

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX:38,434.72(+214.33)
NIFTY: 11,371.60(+59.40)

ലോളര്് 74.95
യ്ലറാ 88.29
രൗണ്്് 98.45
സവ്ിസപ്ര്ാങ്്് 82.16
സിംരപ്്്ര്്ലോളര്്54.73
ഓസല്പ്െേിയന്് 53.81
കലേേിയന്് 56.75
ബഹറിന്്ദിോര്് 198.54
ക്വവറ്്്ദിോര്് 245.17
ഒമാേിറിയാല്് 194.65
സൗദിറിയാല്് 19.96
യ്എഇദിര്്ഹം 20.38
ഖത്്ര്് 20.42

ണോച്്ി:അന്്ാരാഷ്പട്വിപണിയിണലകന
ത്്മത്്രങ്്ള്്ക്്ിടയിലം്ഉയര്്ന്്ഗ്ണ
കമന്്യം്ഗ്ണനിലവാരവം്നിലനിര്്ത്്ി
2019-2020സാമ്്ത്്ിക വര്്ഷത്്ില്് ഇ
ന്്്യന്് സ്ഗന്്വയ്ഞജ്ന കയറ്്്മതി
21515.4കോടിര്പയ്ണട(3033.44മിലയ്ണ്്
യ്എസ്കോളര്്)കനട്്ംണോയത്.്സ്ഗ
ന്്വയ്ഞജ്നകയറ്്്മതിയ്ണടചരിപത്ത്്ി
ലആരയ്മായാണ്3ബിലയ്ണ്്യ്എസ്കോ
ളര്്കനട്്ംബകവരിക്്്ന്്ത.്
ആകോളവിപണിയിണല വരധിച്്ആവ
േയ്കതമ്തലാക്്ി11.83ലക്്ംണമപട്ിക്ട
ണ്്സ്ഗന്്വയ്ഞജ്നങ്്ളം്സ്ഗന്്വയ്
ഞജ്നഉതപ്ന്്ങ്്ളം്ആണ്2019-20വ
ര്്ഷത്്ില്് കയറ്്്മതി ണചയ്്ണപ്്ട്്ത.് ണോ
ത്്ംസ്ഗന്്വയ്ഞജ്നകയറ്്്മതിമ്ലയ്
ത്്ിലം്അളവിലം്ലക്്്യമിട്്തിലം്ക്ട്
തലാണ്്.19666.90കോടിര്പ(2850.28യ്
എസ്കോളര്്)മ്ലയ്മ്ള്്10,75,000ണമപട്ി
ക്ടണ്്കയറ്്്മതിലക്്്യത്്ിണനതിണരഅ
ളവില്്110േതമാനവം്ര്പമ്ലയ്ത്്ില്്
109േതമാനവം്കോളര്്മ്ലയ്ത്്ില്്106
േതമാനവം്കനട്്ംബകവരിക്്ാനായി.
2018-2019വരഷത്്ില19505.81കോടി
ര്പവിലമതിക്്്ന്്1100250ണമപട്ിക്ടണ്്
സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ളം്സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജ
ന ഉതപ്ന്്ങ്്ളം് കയറ്്്മതി ണചയ്ത.്
2019-2020വരഷത്്ിലഇത്21515.4കോ
ടിര്പവിലവര്ന്്11.83ണമപട്ിക്ടണ്്ആ
യിവരധിച്്്.2018-2019വര്്ഷണത്്കയറ്്്

മതിയ്മായിതാരതമയ്ംണചയ്്്കപ്്ള്്അള
വിലഎട്്്േതമാനവം്,ര്പമ്ലയ്ത്്ിലപ
ത്്്േതമാനവം്,കോളരമ്ലയ്ത്്ിലഎ
ട്്്േതമാനവം്കനട്്മ്ണ്്ാക്്ാനായി.
2018-2019വര്്ഷത്്ില്്219സ്ഗന്്വയ്
ഞ്ജനങ്്ളം്സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനഉതപ്ന്്
ങ്്ളം് കയറ്്്മതി ണചയ്തകപ്്ള്് 2019-
20ല്്ഇത്225ആയിഉയര്്ന്്്.മ്ളക,്പ്
തിനയം്പ്തിനഉതപ്ന്്ങ്്ളം്,ജീരകം,
സ്ഗന്്വയ്ഞജ്നഎണ്്,സത്്്കള, മ
ഞ്്ള്്ത്ടങ്്ിയവആണകകയറ്്്മതിയ്
ണട80േതമാനംസംഭാവനണചയത്.്കോക
ത്്ാകമാനം 185 രാജയ്ങ്്ളികലക്്് സ്ഗ
ന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ള്് കയറ്്്മതി ണചയ്്്ന്്്
ണണ്്ങ്്ിലം് ബചന (24%), യ്എസഎ്
(16%),ബംഗ്്ാകരശ്(6%),യ്എഇ(6%),താ
യ്ലാനഡ്(5%),പേ്ീലങ്്,മകലഷയ്,യ്ണക,ഇ
ക്ത്കനഷയ്എന്്ീരാജയ്ങ്്ളാണ്കയറ്്്മ
തി വര്മാനത്്ിണന്്് 70 േതമാനവം് ന
ല്്ക്ന്്ത.്കഴിഞ്്വരഷങ്്ളികലത്കോ
ണല,ഏറ്്വ്മധികംകയറ്്്മതിണചയ്്ണപ്്ട്്
സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനം വറ്്ലമ്ളകാണ;് ഇ
ത്്വണ4,84,000ണമപട്ിക്ടണ്്മ്ളകാണ്(
മ്ലയ്ം:6,221.70കോടിര്പ)കയറ്്്മതിണച
യത്ത.്മ്നവരഷത്്ികലതിണനഅകപക്്ി
ച്്്മ്ലയ്ത്്ില15േതമാനമാണ്വരധനവ.്
ഏറ്്വ്മധികംകയറ്്്മതിണചയ്്ണപ്്ട്്രണ്്ാ
മണത്് സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനം ജീരകമാണ.്
അളവില16േതമാനവം്മ്ലയ്ത്്ില12
േതമാനവം്വര്്ധനകോണട3225കോടിര്

പവിലമതിക്്്ന്്210000ണമപട്ിക്ടണ്്ജീ
രകംകയറ്്്മതിണചയത്.്
കട്ത്്മത്്രങ്്ള്്ക്്ിടയിലം്ആകോ
ളവിപണിയിണലഗ്ണകമന്്കയറിയസ്ഗ
ന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ള്്ക്്്ള്് വര്്ധിച്് ആവ
േയ്കതനിറകവറ്്്ന്്തിന്ഇന്്്യയക്്്്കഴി
ഞ്്്.ണോവിഡ-്19കോണലയ്ള്്മൊമാ
രികള്്,ആകോഗയ്സംവര്്ധകങ്്ളായസ്
ഗന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ള്ണടആവേയ്കതഉയ
ര്്ത്്്ന്്്ണവന്്് സബ്പസസ് കോര്്ഡ്
ണസപക്ട്്റിഡി.സതയ്ന്്പറഞ്്്.കഴിഞ്്
വര്്ഷണത്് അകപക്്ിച്്് കയറ്്്മതിയില്്
ഏറ്്വ്മധികംവരധനവ്കനടിയസ്ഗന്്
വയ്ഞ്ജനംഇഞ്്ിയാണ.്അളവില്്178േ
തമാനവം് മ്ലയ്ത്്ില്് 129 േതമാനവം്
ആണ്വരധന.449.05കോടിര്പവിലമ
തിക്്്ന്്50,410ണമപട്ിക്ടണ്്ഇഞ്്ികയറ്്്
മതിണചയത്.്കപകരലത്്ിണന്്്കയറ്്്മതി

അളവില 28
േതമാനവം്
മ്ലയ്ത്്ില 11
േതമാനവം് ഉയ
രച്്കരഖണപ്്ട്ത്്ി.67.58കോടിര്പവില
മതിക്്്ന്് 1100 ണമപട്ിക് ടണ്് കപകരലം
2019-20ല്്വയ്ാപാരംണചയ്്ണപ്്ട്്്.
മ്ലയ്വരധിതഉതപ്ന്്ങ്്ളായകറിണപ്്
ടികള്്, കപസ്്്്്കള്്, മസാലക്്്ട്്്കള്് എ
ന്്ിവയണ്്ക്ണക്്വികരേവിപണികളില്്
ഉയര്്ന്്ആവേയ്കതയാണ്ള്്ത.്ഇവയ്
ണടകയറ്്്മതിഅളവില13േതമാനവം്മ്
ലയ്ത്്ില12േതമാനവം്ഉയരച്്കരഖണപ്്
ട്ത്്ി. 834.1 കോടിര്പവിലമതിക്്്ന്്
38200ണമപട്ിക്ടണ്്കറിണപ്്ടികള്്,കപസ്്്്്
കള്്മ്തലായവ2019-20ല്്കയറ്്്മതിണച
യ്ത.്മ്ലയ്വരധിതഉതപ്ന്്ങ്്ള്ണടവര
ധിച്്ആവേയ്കതനിലനിലക്്്ന്്തിനാ

ലസ്
ഗന്്വയ്ഞജ്ന എ
ണ്്, സത്്്കള; പ്തി

ന,പ്തിനഉതപ്ന്്ങ്്ള്്എ
ല്്ാംകനട്്ംണോയത്.്22725ണമപട്ിക്ടണ്്
പ്തിനഉതപ്ന്്ങ്്ളം്13950ണമപട്ിക്ടണ്്
സ്ഗന്്വയ്ഞജ്നഎണ്്യം്സത്്്ക്്ളം്
രാജയ്ത്്്നിന്്്ംകയറ്്്മതിണചയ്്ണപ്്ട്്്.
പ്തിനയ്ണടകയറ്്്മതിമ്ലയ്ത്്ില49േ
തമാനവം്അളവില35േതമാനവം്വരധ
നവ്കരഖണപ്്ട്ത്്ി,3321 .79കോടിര്പ
വിലമതിക്്്ന്്19,980ടണ്്പ്തിനയം്പ്
തിനഉതപ്ന്്ങ്്ള്മാണ്രാജയ്ത്്്നിന്്്ം
കയറ്്്മതിണചയത്ത.്മ്നവരഷണത്്അ
കപക്്ിച്്്ണസലറിയ്ണടയം്,മല്്ി,ഉല്വ,ക
ട്ക്ത്ടങ്്ിയബീജവയ്ഞജ്നങ്്ള്ണടയം്
കയറ്്്മതി2019-20ല്്ഗണയ്മായവരധനവ്
കരഖണപ്്ട്ത്്ി.

സുഗനുുവയുഞജുനകയറുുുമതികടുി
2019-2020ല്്ആകക
സ്ഗന്്വയ്ഞജ്േകയറ്്്മതി
11.83ലക്്ംടണ്്‚
വയ്ാപാരമ്ലയ്ം21515.4ലോടി

പ്തിയല്ക്്ില
പാേലോണിക്സിവസവ്ിച്്്കള
തിര്വനന്്പ്രം:ഇലക്പട്ിക്്ല്്ക
ണ്്സപ്ട്ക്്ന്്ണമറ്്ീരിയല്്സ്(ഇസി
എം)രംഗണത്്രാജയ്ണത്്ഏറ്്വം്വ
ലിയനിര്്മാതാക്്ളിണലാന്്ായപാന
കസാണിക്ബലഫ്ണസാലയ്്ഷന്്സ്
ഇന്്്യ"സിവ'എന്്കപരില്്മിതമായ
നിരക്്ില്ള്്തം് മകനാെരവ്മായ
കമാഡ്ലാര്് സവ്ിച്്്കള പ്റത്്ിറ
ക്്ി.
നിലവിണലകപാര്്ട്്്കഫാളികയായില്്
പേ്കദ്്യമായക്ട്്ികച്്ര്്ക്്ല്കള്്വ
ര്ത്്ിയിരിക്്്ന്്സിവആധ്നിക
സാകങ്്തികവിരയ്, പരമാവധി പപ്വ
ര്്ത്്നക്്മത, മകനാെരമായ ഡി
ബസന്്എന്്ിവയ്ണടസവികേഷമാ
യസംകയാജനമാണ്കാഴച്ണവക്്്
ന്്ണതന്്് കമ്്നി അവകാേണപ്്ട്
ന്്്.
മകനാൊരിതയക്്്്മാറ്്്ക്ട്്ാനാ
യിഏറ്്വം്മികച്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്തി
രയ്ന്്ഇന്്ണത്്ഉപകഭാക്്ാക്്ള്
ണടമാറ്ന്്അഭിര്ചികളില്്വലിയ
പപ്തീക്്യര്്പ്്ിക്്്കയാണ്പ്തിയ
കപ്േണി.സവ്ിച്്്കള്്,കസാക്്റ്്്കള്്,

ആകസ്സറികള്്(ഫാന്്റഗ്കലറ്്റ്
കള്്), ണടലികഫാണ്് കസാക്്റ്്്കള്്,
റിസപറ്്്റ്കള്്,ടിവികസാക്്റ്്്കള്്,
യ്എസബ്ിചാര്്ജറ്കള്്എന്്ിവയ
ടക്്മ്ള്് മകനാെരവം് വയ്തയ്സത്
വ്മായകപ്േണിയില്ള്്ഉതപ്ന്്ങ്്
ള്് ലഭയ്മാക്്്ന്്തിനായി തകദ്്േീയ
മായി വികസിപ്്ിക്്്കയം് ര്പക
ല്്പ്്ന ണചയ്്്കയം് ണചയത്താണ്
പാനകസാണിക്ബലഫ്ണസാലയ്്ഷ
ന്്സ്ഇന്്്യയ്ണടസിവണയന്്്മാണന
ജിങ്ഡയറകറ്്്ര്്വികവക്േര്്മപറ
ഞ്്്.

കടകക്്ണിയില്്േിന്്്
കരകയറാന്്

സര്്ക്്ാര്്സഹായം
ണോച്്ി:കടണക്്ണിയിലായസ്ക്്്മ,

ണചറ്കിട,ഇടത്്രംസംരം
ഭകര്്ക്്് (എംഎസഎ്ംഇ)
വയ്ക്്ിഗതവായപ്നല്്കാ
ന്ള്് 20,000 കോടി ര്പ
യ്ണടകകപദ്്്സര്്ക്്ാര്്പദ്്
തി പപ്ാബലയ്ത്്ിലായി.

2018മാര്്ച്്്31വണരസ്്്്ാന്്കഡര്്ഡ്അക്്ൗണ്്്,2018-
19,2019-20വര്്ഷങ്്ളില്്സ്്്്ാന്്കഡര്്ഡ്അക്്ൗണ്്്
അണല്്ങ്്ില്്കിട്്ാക്്ടഗണംഎന്്ിവയില്്വായപ്
യ്ള്്സ്്ാപനങ്്ള്ണടസംരംഭകര്്ക്്്അര്്െത.
റിസര്്വ്ബാങ്്ിണന്്്വായപ്പ്നഃപക്മീകരണവയ്
വസ്്കള്്ബാധകണമങ്്ില്്,കഴിഞ്്ഏപപ്ില്്30വ
ണരകിട്്ാക്്ടമായവപരിഗണിക്്്ം.വായപ്ലഭിച്്ാ
ല്്സ്്ിതിണമച്്ണപ്്ട്ണമന്്്ബാങ്്്വിലയിര്ത്്ണം.
പലിേനിരക്്്ബാങ്്്കള്്ക്്്തീര്മാനിക്്ാം.2021
മാര്്ച്്്31മ്തല്്10വര്്ഷകത്്ക്്ാണ്വായപ്.ആരയ്
7വര്്ഷംപപ്തിമാസപലിേമാപത്ം.അതായത,്അടി
സ്്ാനത്കയക്്്്7വര്്ഷംണോറകട്്റിയം.ഈത്
കഅട്ത്്മ്ന്്്വര്്ഷത്്ിനകംഅടയക്്്ണം.കാ
ലാവധിക്്്മ്ന്്പ്തണന്്പിഴയില്്ാണതവായപ്തി
രിച്്ടയക്്്ാം.

ലേട്്ത്്ിലലക്്്
കത്ിച്്്
ഓഹരിവിപണി
മം്ബബ: കഴിഞ്് രിവ
സണത്് നഷ്്ത്്ില്് നി
ന്്്യര്്ന്്്ഓെരിസ്ചി
കകള്്. ണസന്്ണസക്സ്
214.33 കോയിന്്്് കനട്്
ത്്ില്്38,434.72ലം്നി
ഫറ്്്ി59.40കോയിന്്്്ഉയ
ര്്ന്്് 11,371.60ല്മാണ്
വയ്ാപാരംഅവസാനിപ്്ി
ച്്ത.്
ബിഎസഇ്യിണല 1836
കമ്്നികള്ണടഓെരിക
ള്്കനട്്ത്്ിലം്971ഓെ
രികള്് നഷ്്ത്്ില്മായി
ര്ന്്്. 169 ഓെരിക
ള്്ക്്്മാറ്്മില്്.ഏഷയ്ന്്-
യ്കോപയ്ന്്ഓെരികളി
ണല മ്കന്്റ്്മാണ് രാജയ്
ണത്്വിപണിയ്ണടകനട്്
ത്്ിന്പിന്്ില്്.
കോെം,ഐടിഒഴിണക
യ്ള്്സ്ചികകള്്കനട്്
മ്ണ്്ാക്്ി.നിഫറ്്്ിബാങ്്്,
ധനകാരയ്ം, ണോത്കമഖ
ലബാങ്്്, റിയാല്്റ്്ിസ്
ചികകള്് ഒര്േതമാന
ത്്ികലണറഉയര്്ന്്്.ബി
എസഇ് മിഡക്യ്ാപ്
0.57േതമാനവം് സ്കോ
ള്് കയ്ാപ് 1.41 േതമാന
വം്കനട്്ത്്ിലാണ്കല്്
സ്ണചയത്ത.്

കാസരകോഡ:്ചിങ്്ണവയില്് ണതളിഞ്്കൊ
ണടഖാരിഓണവിപണിഉട്ണ്ത്ര്ങ്്ി.കണ്്
ഞ്്ിപ്്ിക്്്ന്്വസപ്ത്ങ്്ള്മായാണ്ഖാരിനാ
ണടങ്്്ം ഓണം കമളത്ടങ്്ിയത.് ണോവിഡ്
കാലപരിമിതി മറികടക്്ാന്് ഉപകോക്്ാക്്
ള്്ക്്്വിലക്്്റവം്ഓഫറ്കളം്ബകനിറണയ
യ്ണ്്്.
ഖാരി ണനയ്ത്്്പഗ്ാമങ്്ളില്് നിന്്്ള്്സി
ല്്ക്്്സാരികളാണ്ആകര്്ഷണം.ടിഎന്്ആര്്
സില്്ക്്്സാരികള്്കമളയ്ണടതാരമാണ.്പല
നിറങ്്ളില്്ആരായ വിലയില്ള്് പപ്ിന്്്് സി
ല്്ക്്്സാരികള്്ണപ്ടന്്ഡിണൊത്്്ഇണങ്്്ന്്
വയാണ.്കോട്്ണ്്സാരികള്ണടപ്തിയകോഡ

ല്കള്മ്ണ്്്.കഴ്കാന്്പറ്്ാവ്ന്്വ,ബരനംരി
ന ഉപകോഗത്്ിന്ള്്വ എന്്ിവ വിലയില്്
സാധാരണക്്ാരന് താങ്്ാം.പ്ര്ഷന്്ാര്്ക്്്
ള്്ക്പ്്ടംമ്ണ്്്കള്്,ഡബിള്്കോത്്ികള്്,ക
ളര്്മ്ണ്്്കള്്എന്്ിവയം്വാങ്്ാം.മാസ്ക്ക
ളം്കമളയിണലതാരമാണ.്
ഉന്്കിടക്്കള്്,തലയിണകള്്,ണബഡ്ഷീ

റ്്്കള്്ത്ടങ്്ിയവയം്നറ്കതന്്, കോപ്്്എ
ന്്ിവയ്മ്ണ്്്.വിലവല്തല്്.30വണരയാണ്കമ
ള.ഖാരിവസപ്ത്ങ്്ള്്ക്്്30േതമാനംവണരഗവ.
റികബറ്്്ണ്്്.സര്്ക്്ാര്്-അര്്ധസര്്ക്്ാര്്ജീവന
ക്്ാര്്ക്്്ഒര്ലക്്ംര്പവണരണപ്കഡിറ്്്സൗക
രയ്വം്ഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.

ഓണക്്ച്്വെത്്ിയലക്്്
ബാലരാമപ്രം
തിര്വനന്്പ്രം: കോകഡ്ൗ
ണ്്നിയപന്്്ണങ്്ളില്്ഇളവ്
കള്്വന്്കൊണടബാലരാമപ്
രത്്് ഓണം വിപണികളില്്
തിരക്്് അന്ഭവണപ്്ട്്് ത്ട
ങ്്ി. കഴിഞ്് രണ്്്രിവസമാ
യിരാവിണല7മ്തല്്ബവകിട്്്
7വണരവയ്ാപാരസ്്ാപനങ്്
ള്്ത്റന്്് പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്
ണ്്്.ഓണക്്ച്്വടത്്ില്്പപ്തീ
ക്്യര്്പ്്ിക്്്കയാണ്കച്്വട
ക്്ാര്്.റംസാന്്,ബപക്ീദ,്വിഷ്
ത്ടങ്്ിയസീസണ്കള്്നഷ്്
ണപ്്ട്്കൊണട ദ്രിതത്്ിലായി
ര്ന്്് പലരം്. സ്ക്ള്് വിപ
ണിയം് ഇത്്വണ നഷ്്ത്്ി
ലായിര്ന്്്.
വരം്രിവസങ്്ളില്്ക്ട്ത
ല്് കപര്്ക്്് ഓണം കോണ
സം്േമ്്ളവം്കിട്്ിത്്്ടങ്്്
ന്്കൊണടവിപണിയില്്ക്ട്
തല്്ഉണര്്വ്ഉണ്്ാക്ണമന്്ാ
ണ് പപ്തീക്്. ബകത്്റി വ
സപ്ത്ങ്്ളം്മറ്്്ത്ണിത്്രങ്്

ളം് വാങ്്ാന്് ആള്കള്് എ
ത്്ിത്്്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.പലചര
ക്്്,മലക്്റിത്ടങ്്ിയകച്്വട
ക്്ാരം്സാധനങ്്ള്്ക്ട്ത
ല്്കറ്്്്ക്്്ണചയ്്ാന്്പേ്മംത്ട
ങ്്ി.അത്്ംപിറന്്കൊണടപ്
ക്്ള്്ക്്്ംമാര്്ക്്റ്്്ലഭിക്്്ണമ
ന്്ാണ്പപ്തീക്്.ചിങ്്ംഒന്്ി
ന്പ്വിന്ആവേയ്ക്്ാര്്ബാ
ലരാമപ്രത്്് ഏണറയായിര്
ന്്്.
വീട്്്മ്റ്്ത്്്അത്്പ്്്ക്്ള
ങ്്ള്് ഒര്ക്്ാനം് കലയ്ാണ
ആവേയ്ങ്്ള്്ക്്്ം പ്ക്്ള്്
കതടിആള്കള്്എത്്്ണമന്്
കണക്്്ക്്്ട്്ലിലാണ്പ്വി
പണി.യാപത്ാസൗകരയ്ങ്്ള്
ണടക്റവം്തമിഴ്നാട്്ില്്നി
ന്്്ള്് സാധനങ്്ള്ണട വര
വം് വിപണിക്്് തിരിച്്ടിയാ
വ്ന്്്ണ്്്. ണോവിഡ് മാനര
ണ്്പപ്കാരംസാമ്െികഅ
കലവം്മറ്്്ംപാലിച്്ാണ്ആ
ള്കണളത്്്ന്്ത.്

ടെമ്്ീന്്ക്ഷിടയതകരത്്്ടോവിഡ്
ണോച്്ി:ണോവിഡിണനത്ടര്്ന്്്സം
സ്്ാനണത്്ണചമ്്ീന്്ക്ഷികമഖല
യക്്്് 308 കോടിര്പയ്ണടനഷ്്ം
സംഭവിച്്തായി പഠനം. ണചബന്്
ആസ്്ാനമായകകപദ്്്ഓര്ജലക്
ഷിഗകവഷണസ്്ാപനം(സിബ)ന
ടത്്ിയപഠനത്്ിലാണ്കോകഡ്ൗ
ണ്് നിയപന്്്ണങ്്ള്ണട ഭാഗമായി
സംസ്്ാനണത്് ണചമ്്ീന്് ഉതപ്ാര
നം ഗണയ്മായിക്റഞ്്ത്കണണ്്
ത്്ിയത.്12,000കപര്്ക്്്ണൊഴില്്
നഷ്്മാണയന്്്ംപഠനത്്ില്ണ്്്.
കോകഡ്ൗണ്് നിയപന്്്ണങ്്ള്്
കാരണം ഇന്്്യയ്ണട ണചമ്്ീന്് ഉ
തപ്ാരനത്്ില്്മ്ന്്വര്്ഷകത്്ക്്ാ
ള്്40േതമാനക്ത്ളംഇടിവ്ണ്്ാ

യിട്്്ണണ്്ന്്ാണ് കണക്്്ക്ട്്്ന്്
ണതന്്്സിബഡയറകറ്്്ര്്കോ.ണക.
ണക.വിജയന്്പറഞ്്്.ഇതില്ണട
യ്ള്്നഷ്്ം1.60ബിലയ്ണ്്അണമരി
ക്്ന്്കോളറാണ.്3144ണെകറ്്്റി
ലാണ്കകരളത്്ില്്ണചമ്്ീന്്ക്ഷി
നടക്്്ന്്ത.് ക്ഷിയില്ണടയ്ള്്
സംസ്്ാനത്്ിണന്്് േരാേരി വാ
ര്്ഷികണചമ്്ീന്്ഉതപ്ാരനം1500ട
ണ്്ആണ.്
വിത്്്,തീറ്്എന്്ിവആവേയ്ത്്ി
ന്ലഭിക്്ാത്്തം്ണൊഴിലാളികണള
കിട്്ാത്്തം്മ്ലംസംസ്്ാനണത്്
ണചമ്്ീന്്ക്ഷിമ്ന്്വര്്ഷകത്്ക്്ാ
ള്്30േതമാനംക്റഞ്്്.തയാണറ
ട്പ്്്കള്്പ്ര്്ത്്ീകരിച്്കേഷംആ

വേയ്ത്്ിന് വിത്്്ം തീറ്്യം് ലഭി
ക്്ാത്്തിനാല്്50േതമാനംകര്്ഷ
കര്്ക്ഷിയില്്നിന്്്പിന്്ിരിഞ്്്.
ക്ഷിത്ടങ്്ിയപലരം്കോഗവയ്ാ
പനംഭയന്്്പ്ര്്ണവളര്്ച്്ണയത്്്
ന്്ിതിന്മ്മ്്്വിളണവട്പ്്്നടത്്ി
യത്നഷ്്ത്്ിന്ആക്്ംക്ട്്ി.80രി
വസംകവണ്്ിടത്്്25േതമാനംക
ര്്ഷകരം്30രിവസത്്ിന്ള്്ില്്വി
ളണവട്ത്്്. 10േതമാനംകര്്ഷക
രാണ്80രിവസംക്ഷികാലാവധി
പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയത.്ക്ഷി,സംസ്
കരണം,വിതരണംഎന്്ീരംഗങ്്
ളില്്12,000കപര്്ക്്്ണൊഴില്്നഷ്്
മ്ണ്്ായത്വഴിയ്ള്്നഷ്്ം മാപത്ം
108കോടിര്പയാണ.്

യോട്്യംസവ്പ്നം
കാണ്ന്്്,പ്തിയയോകം
കോട്്യം:േബരിമലവിമാന
ത്്ാവളംനിലവില്്വന്്ാല്്
കനരിട്്്ംഅല്്ാണതയം്ആ
യിരക്്ണക്്ിന്ണൊഴിലവ
സരങ്്ള്്ഉണ്്ാവ്ണമന്്വി
ലയിര്ത്്ലില്് കോട്്യം.
സ്ഗന്്പര്വയ്ങ്്ളം്തനത്
കാര്്ഷികവിളകളം്ആകോ
ളവിപണിയികലക്്്അതികവഗംഎത്്ിക്്ാംസാധിക്്്ണമന്്ത്
പ്തിയകാര്്ഷികസംസ്കാരത്്ിനം്ത്ടക്്മാവം്.
ഇട്ക്്ിജില്്യിണലകാര്്ഷികഉതപ്ന്്ങ്്ള്്മ്തല്്കാഞ്്ിര
പ്്ള്്ികമഖലയിണലഅപ്ര്്വപഴവര്്ഗങ്്ള്്ക്്്വണരകയറ്്്മതി
സാധയ്തയ്ണ്്്.പന്്ളണത്്യം്തിര്വല്്യിണലയം്േര്്ക്്ര,സം
സ്കരിച്്ചക്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്,ത്ടങ്്ിയവയക്്്്ഗള്്ഫ്-യ്എസ്
വിപണിയില്്താതപ്രയ്കമണറയാണ.്വള്്ംകളിയം്പടയണിയം്
വികരേവികൊരസഞ്്ാരികണളഇവിണടണയത്്ിക്്്ം.തീര്്ഥാടക
ര്മായ്ള്്ചാര്്കട്്ഡ്വിമാനങ്്ള്്വന്്ാല്്ആതിഥയ്വയ്വസായം
(കോട്്ല്്,കോംകസ്്്്,റകറ്്്്റന്്്്കമഖല)ണമച്്ണപ്്ടം്.ണചലവ്ക്
റഞ്്മികച്്ചികിത്്നല്്ക്ന്്സ്പ്്ര്്സ്ണപഷയ്ല്്റ്്ിആശ്പ
പത്ികണളകോര്്ത്്ിണക്്ിണമഡിക്്ല്്ട്റിസമാണ്മണറ്്ര്സാ
ധയ്ത.പച്്മര്ന്്്കള്ണടലഭയ്തഉറപ്്ാക്്ിആയ്ര്്കവരത്്ിണന്്്
സാധയ്തയികലക്്്ംകവരിറക്്ാം.

ടവസപ്യക്്്്ം
അപപ്ീലിയയക്്്്ം
ഓണംഓഫറ്മായി
പിയാജിയോ
ണോച്്ി: ണവസപ്യക്്്്ം അപപ്ീലിയ
യക്്്്ം, പിയാജികോഇന്്്യ, പപ്കത്യക
ഓണംഓഫര്് പപ്ഖയ്ാപിച്്്. കകരളത്്ി
ണലഡീലര്്ഷിപ്്്കളില്്നിന്്്ണവസപ്
യം്അപപ്ീലിയയം്വാങ്്്കപ്്ള്്6700
ര്പ വണരയ്ള്് നിര്്ബന്് ഇനഷവ്റ
ന്്സ്സൗജനയ്മായിലഭിക്്്ം.ഈഓഫ
ര്് പ്ത്തായി അവതരിപ്്ിച്് ണവസപ്
ണഫയ്സ്ലിഫറ്്്്എസഎ്ക്സഎ്ല്്,വി
എക്സഎ്ല്്അപപ്ീലിയ160,125,പ്തി
യഅപപ്ീലിയകറ്്്്ം125ത്ടങ്്ിഎല്്ാ
കോഡല്കള്്ക്്്ംലഭിക്്്ം.
ണവസപ്എസഎ്ക്സഎ്ല്്, വിഎക്
സഎ്ല്്കപ്േണിയ്ണടപപ്ധാനസവികേ
ഷതകള്് സാകങ്്തികമായി മ്ന്്ിട്്്നി
ല്്ക്്്ന്്കോകോകോക്്്ഫ്ള്്സ്്്്ീല്്
കോഡി,പപ്സരിപ്്്ള്്പത്ീകകട്്്കോഡി
കളര്്,ആന്്്ികോക്്്കപ്ബക്്ിങ്സിസ്്്്ം/
ടവ്ിന്്കോട്്്കാലിപര്്ഡിസ്ക്കപ്ബകക്്

ട്ക്ടിയകംബബന്്ഡ്കപ്ബക്്ിങ്സി
സ്്്്ംഎന്്ിവയാണ.്പ്ത്തായിമ്ഖംമി
ന്ക്്ിയണവസപ്കോഡല്കളില്്പക്ിസ്്്്
ല്് ഇല്മികനഷന്് എല്്ഇഡി ണെഡ്
ബലറ്്്,മധയ്ഭാഗത്്ായിഇന്്്കപ്ഗറ്്്ണച
യത്കഡബടംറണ്്ിങ്ബീംബലറ്്്,യ്
എസബ്ിണോബബല്്ചാര്്ജിങ്കോര്്ട,്
ബ്ട്്്ബലറ്്്എന്്ീസവികേഷഫീച്്റ്ക
ളം് ഉള്്ണപ്്ട്ത്്ിയത്ബസ്്്്ലിണൊപ്്ം
ക്ട്തല്്സൗകരയ്വം്ക്ടിനല്്ക്ന്്്.
പ്തിയഅപപ്ീലിയകപ്േണിയില്്വര്
ന്്ത്ണോതിപ്്ിക്്്ന്്എസആ്ര്് 160,
എസആ്ര്്125,സ്കറ്ം്125എന്്ിവയി
ലം്പ്ത്തായിഅവതരിപ്്ിച്്ഡിസ്ക്
കപ്ബക്്്,ഡിജിറ്്ല്്ക്്സ്്്്ര്്ഉള്്ണപ്്ട്ന്്
കോഡല്കള്മാണ.്ഈപപ്കത്യകഓഫ
ര്്കകരളത്്ിണലഎല്്ാണവസപ്,അപപ്ീ
ലിയഡീലര്്ഷിപ്്്കളിലം്2020ഓഗസ്്്്്
31വണരലഭയ്മാണ.്

ഓണവിപണിഉണര്്ന്്്
കോട്്യം: ഓണക്ക്ടിക്്ായിത്ണിക്്ടകള്്
പ്തിയകറ്്്്ക്്്ഇറക്്ിയകപ്്ളപണിക്്്ലി
യില്്ഇളവ്പപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്കയാണ്ജവ്ല്്റിക
ള്്.കര്്ഷകര്്ക്്്ംഓണവിപണിപപ്തീക്്കയക്
ന്്്ണ്്്.സംസ്്ാനാന്്രയാപത്കള്്ക്്്നിയപന്്്
ണങ്്ള്ണണ്്ങ്്ിലം് ഓണവിപണി സജീവമാ
ക്്ാന്് വയ്ാപാരസ്്ാപനങ്്ള്് കനരകത്് ഒര്
ക്്ംത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.ഓര്്ഡര്്നല്്കിയതിന
ന്സരിച്്്സംസ്്ാനത്്ിന്പ്റത്്്നിന്്്വ
സപ്ത്ങ്്ളടക്്മ്ള്്സാധനങ്്ള്്കടകളില്്എ
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ചിലജവ്ല്്റികള്്പണിക്്്ലിയില്്
50%വണരഇളവം്പപ്ഖയ്ാപിച്്്.ജില്്യ്ണടമറ്്ിട
ങ്്ളിലം്സമാനഇളവ്കള്്പപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്്ണ്്്.

നാടെങ്്്ംഖാദിഓണം

ഓണക്്്ലകള്്വിപണിയിലലക്്്
കര്്ഷകര്്ക്്്പര്തീക്്യായിഓണവിര

ണിയിലേക്്്ള്്ലേപത്്്ക്്്േകള്ടെവിള
ടവട്പ്്്ത്െങ്്ി.കര്്ഷകര്്ലേപത്്്ക്്്േ
കള്്ടവട്്ിത്്്െങ്്ി.കര്്ഷകരില്്േിന്്്
ഓണക്്്േകള്്ലേരിട്്്വാങ്്ാന്ള്്ഒ
ര്ക്്ങ്്ള്് വയ്ാരാരികള്് ത്െങ്്ി. പ്റ
ത്്്േിന്്്ള്്രച്്ക്്റിവരവ്ക്റഞ്്
ലോടെേിതയ്ച്്ത്്യിലേക്്്ംപര്ാമീണക
ര്്ഷകരില്്േിന്്്ലേരിട്്്വിളകള്്ലേഖരി
ക്്്ന്്്ണ്്്.
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Ganesh Utsav to be 
low key this year

SPL CORRESPONDENT

Bhopal
This time Ganesh Utsav, starting
from Saturday, will neither see
colorful lights on the streets nor
any public event of  any kind. The
height of  Ganesh idol in the capi-
tal Bhopal cannot be more than 4
feet. Not only this, not more than
5 people can gather at one place.
Idols will also have to be im-
mersed in homes. Following the
direction of  Collector Avinash
Lavania in Bhopal, no public
event will be held in August as
well as September.

No idols, tableaux etc. will be
installed in public places. Collec-
tor Lavania said that people

should celebrate the festival in
their homes. This is necessary for
prevention of  Covid 19. Ganesh
Utsav will start on 22 August and
will continue till 1 September.

The making of  large statues
has been banned because of  Co-
rona infection. Some sculptors
were making sculptures ranging
from 4 to 8 feet. On getting the in-
formation, inspection was car-
ried out in idol makers in
Habibganj area. After this, more
than 200 large sculptures of  three
sculptors were found to be ready
here. The place where the idols
were being built has been sealed.
Here about 33 statues were found
up to 8 feet.A woman buying an idol of Lord Ganesh on the eve of Ganesh Chaturthi festival in Bhopal on Friday.
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Bhopal
Becoming the first State to
adopt Common Eligibility Test
(CET) based scores for offering
government jobs, Madhya
Pradesh has announced to re-
cruit candidates for govern-
ment jobs on the basis of
National Recruitment Agency
(NRA) test.

In order to reduce burden of
multiple recruitment examina-
tions on the candidates, the
Centre had on Wednesday con-

stituted NRA which will carry
out the Common Eligibility
Test (CET) for recruitment on
central government posts.

Madhya Pradesh Chief
Minister Shivraj Singh
Chouhan lauding the Centre’s
move wrote on twitter, “Mad-
hya Pradesh is the first state to
decide that it candidates for
government jobs will be re-
cruited on the basis of  test
scores of  NRA exam.”

Other states could emulate
the move to offer relief  to the

students, said Chouhan. The
state has already announced to
offer government jobs to domi-
cile candidates only.

It’s a unique and revolution-
ary step we have taken for the
youths of  the state, that they no
longer need to appear in sepa-

rate exams for getting govern-
ment jobs, added Chouhan.

In place of  multiple recruit-
ment exams including – Staff
Selection Commission (SSC),
Railway Recruitment Board
(RRB) and Institute of  Bank-
ing Personnel Selection

(IBPS), the youths could only
appear in one test to get govern-
ment jobs, added Chouhan
lauding the Prime Minister
Narendra Modi for the step.

Union minister of  State for
Personnel Jitendra Singh said

the multi-agency body NRA
will conduct a CET to screen or
shortlist candidates for the
Group B and C (non-technical)
posts and will provide a level
playing field to all candidates.

The minister said the move
will not only lead to ease of  re-
cruitment, selection and job
placement, but will also ulti-
mately ensure ease of  living,
as about 1,000 centres, one in
each district will be set up,
where candidates can take the
test.

First State to adopt 
recruitments 
under NRA

State adopts CET for Govt jobs

Scindia to share stage
with Chouhan

STAFF REPORTER

Gwalior
In a first, Rajya Sabha
MP Jyodiraditya Scindia
will be sharing the stage
with Madhya Pradesh
Chief  Minister Shivraj
Singh Chouhan and
Union Cabinet Minister
Narendra Singh Tomar
in Gwalior on Saturday
during a membership
campaign. This will be
Scindia’s first visit to his
home city after becom-
ing the Rajya Sabha
member.

According to sources
in the BJP, the member-
ship campaign along
with booth level interac-
tions will run from Au-
gust 22 to 24 at various
parts of  Gwalior Cham-
bal Division. Sixteen
meetings are scheduled
in the 26 assembly seg-
ments of  the Gwalior
Chambal Division and
during these meetings
former Congress leaders
and primary members
will be issued the formal
BJP membership.

The sources further
said that those who had
resigned from the Con-
gress along with Scindia
six months ago have

been known as Scindia
loyalists till now, but
now they will be made
full time BJP members.
They added that Madhya
Pradesh Chief  Minister,
Shivraj Singh Chouhan,
Union Cabinet Minister
Narendra Singh Tomar
and BJP state president
B D Sharma will join
Scindia in welcoming
these leaders and sup-
porters to the party fold
at these functions.

Meanwhile, the Con-
gress has threatened to
hold sit in dharnas at
various places against
these meetings during
the coronavirus pan-
demic. Sources in the
party said that on the
one hand the govern-
ment is urging people to
avoid mass gatherings to
check the spread of
Covid19 and on the other
hand the government it-
self  is flouting the
health department’s
guidelines by organizing
political rallies and such
gatherings. They further
warned that these meet-
ings have the potential
to aggravate the already
serious Covid19 situa-
tion the area.

Drug-free India campaign 
in 15 districts
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Social Justice and Dis-
abled Welfare Minister
Prem Singh Patel in-
formed that under de-addi-
tion campaigns have been
started in 15 districts of
the state from August 15.
272 districts across the
country have been se-
lected in the campaign, in-
cluding Bhopal,
Chhindwara, Datia,
Gwalior, Hoshangabad, In-
dore, Jabalpur, Mandsaur,
Narsinghpur, Neemuch,
Ratlam, Rewa, Sagar,
Satna and Ujjain districts
of  the state. The districts
have been identified on the
basis of  national survey
conducted against the
areas most affected by
drugs and alcohol.

Under the campaign,
committees have been set
up in the respective dis-
tricts under the chairman-
ship of  the Collector,
which includes senior offi-
cers and retired adminis-
trative officers of  the
departments of  Police,
Law, Education, Women
and Child Development,
Social Justice etc. The
main aim of  the campaign

is to save the future gener-
ation from alcohol and
drugs.

District-level commit-
tees for the implementa-
tion of  the
drug-de-addiction cam-
paign, public awareness
programs among students,
teachers and parents, for-
mation of  student clubs in
colleges, taking the identi-
fied drug victims to reha-
bilitation centers and
hospitals for counseling
and treatment.

In districts , continuous
monitoring of  counseling
and treatment facilities
being provided, limiting
the sale of  cigarettes out-
side100 meters of  educa-
tional institutions, and
sale of  drugs and ensuring
action against them.

Training of  concerned
people, campaigns to in-
crease public cooperation,
raising awareness against
drugs through social
media, etc are also planned.
The committee will also
give feedback from time to
time to the state-level com-
mittee constituted under
the chairmanship of
Principal Secretary, So-
cial Justice.

Triple talaq victims approach CM for help
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
A first case of  triple talaq
has been reported in
Bhopal after which CM
Shivraj Singh has tweeted
and assured immediate ac-
tion. On instructions from
CM Shivraj, DPP Vivek
Johri has ordered Bhopal
Police to take action. Now
Bhopal police will soon ar-
rest the NRI husband who
is working in Bangalore
on the basis of  the com-
plaint lodged by the 42-
year-old NRI woman.

Meanwhile, the woman

has requested her hus-
band to return the chil-
dren through a video.
They have two sons aged 8
and 5. The accused hus-
band has divorced his wife
over the phone after 19
years of  marriage, de-
manding dowry. In this
case, the woman has
lodged an FIR at Kohefiza
police station in the capi-
tal.

The husband, originally
from Bhopal, divorced her
on phone on 12 June. After
this she continued to con-
vince the husband to keep

the relationship. Even
after the separation from
the children, she was not
in favor of  breaking the
relationship, but due to
her husband's unwilling-
ness, she had to file a case
under compulsion.

The husband is a man-
ager in a hotel in Banga-
lore. The police have
registered a case against
the accused husband
under the Muslim woman
(Protection of  Rights on
Marriage). CSP Nagendra
Bhataria said the matter
was serious.

Commuters on road during rain in Bhopal on Friday.

Admissions
open for 
calligraphy,
graphic design

SPL CORRESPONDENT

Bhopal
The process of  ad-
mission has
started in the Cal-
ligraphy and
Graphic Design
Center run by
Madhya Pradesh
Urdu Academy. A
limited number of
admissions will
be made in this
two-year free
training program. 

Admission will
be given on a
first-come first-
serve basis. The
last date for ad-
mission is 27 Au-
gust.

Applications
can be obtained
from Urdu Acad-
emy Office Mulla
Ramuji Sanskriti
Bhavan. Secre-
tary Urdu Acad-
emy said that
only people in
the age group of
15 to 35 years
can apply.

Buses stay 
off road as 
association
adamant on
demands

PWD 
Minister
tests
Covid-19
positive

SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Even though Chief
Minister Shivraj
Singh Chauhan has
approved the opera-
tion of  passenger
buses with full capac-
ity in the state, de-
spite this, the bus
operators are on
strike and are not
willing to start opera-
tions till their de-
mand. The operators
are insisting that
their demand of  the
road tax imposed on
buses during the Co-
rona period be
waived off, along with
the fare of  passenger
buses be increased by
50 per cent.

Actually, the Chief
Minister had given
instructions to start
all passenger buses
with full capacity
from August 20, but
the Transport Associ-
ation is on strike with
their demands, due to
which the buses have
not started operating
in the state yet. Bus
operators have de-
manded waiving of
the tax of  420 crores
imposed during the
Corona period. Along
with this, bus opera-
tors are also demand-
ing to increase bus
fare by 50 percent.

Due to the strike of
the Bus Transport
Association, about 35
thousand buses from
all over the state have
been stopped. The
general public is fac-
ing a lot of  problems
due to this strike of
the association.
There are some pas-
sengers who have to
go out of  Bhopal, but
they are getting very
upset due to the clo-
sure of  buses.

STAFF REPORTER

Bhopal
Madhya Pradesh
PWD minister Gopal
Bhargav was tested
positive for covid19
here on Thursday.

Bhargav an-
nounced this on twit-
ter saying he had
undergone rapid
antigen test along
with his family and
staff members and
his test report was
positive.

Later, uploading a
video on twitter, the
senior minister
claimed that his fam-
ily members have
tested negative. I am
also safe and sound
but on the advice of
the physicians, I am
getting hospitalised
and request anyone
who has come in
touch with me in last
week or so to get
tested for the virus.

Bhargav suspected
that he could have
contracted the virus
during his meetings
with hundreds of  per-
sons in Bhopal and
hometown-Sagar. A
couple of  days ago,
another Shivraj min-
ister Mohan Yadav
was reported covid19
positive.

In the past, Rajya
Sabha MP Jyoti-
raidtya Scindia, Chief
Minister Shivraj Singh
Chouhan, ministers-
Arvind Bhadauria, OP
Saklecha, Vishwas
Sarang, BJP state
head VD Sharma and
several others have
tested covid19 posi-
tive.

Covid cases cross 50,000
CHIEFREPORTER

Bhopal
Despite the efforts of the gov-
ernment in Madhya Pradesh,
the spike in the corona virus
is not able to be contained.
1147 newly infected patients
have been detected in 24
hours. It has the highest num-
ber of infections found in a
day in four and a half months.
During this time 14 people
died of infection in the State.
On Friday evening, 140 new
cases were reported in
Bhopal, while 1 person died of
infection here in 24 hours.

In Madhya Pradesh, the
number of infected people
has crossed 50 thousand.
Now the latest figures re-
ported in Bhopal is 50 thou-
sand six hundred forty. With
this, Madhya Pradesh will
also join the club of 15 states,
where the number of corona
infected has reached 50 thou-
sand. The only relief is that
the state is ranked 10th in the
country in recovery rate.

According to the statistics of
the Health Department, the
total number of active patients
in the state is 10,928.Among
these figures, CM Shivraj

Singh Chauhan expressed
his displeasure at the offi-
cers for decreasing testing in
districts.

Meanwhile, all the patho-
logical and microbiological
tests at JP Hospital, Bhopal,
which is known as the
model hospital of  the state,
will be automated. For this,
Central Pathology Lab
(CPL) has been created in JP
hospital through PPP. Trial
was going on here for a week
which was successful. Now
all regular checks will be
done with these machines.
CPL is being made through
PPP in 83 hospitals includ-
ing JP and all district and
some civil hospitals.

Six state-of-the-art ma-
chines have been installed in
JP Hospital's CPL. After tak-
ing the sample; the entire
work will be done by ma-
chines. The sample cell will
have bar coding, so that the
entire report of the patient
will be prepared automati-
cally after examination. After
some time a message will also
reach the mobile number
given to the patient that the re-
port has been prepared.

Corona positive cases so far in MP: 50640

Deaths so far in MP: 1185

Recovery so far in MP: 38527

Indore -10786, Bhopal -8988, Ujjain- 1534, 
Jabalpur- 2867, Khargone- 1226, Dhar -656,
Khandwa -808, Raisen- 558, Hoshangabad -434,
Barwani -1014, Dewas -580, Burhanpur -530,
Ratlam -757, Morena -1936, Vidisha -646, 
Agar Malwa -161, Mandsaur -645, Shajapur -389,
Sagar-939, Chhindwara-339, Gwalior- 3840,
Sheopur- 393, Neemuch -997, Harda-323,
Alirajpur-361, Shahdol-283, Rewa-586, 
Shivpuri-547, Tikamgarh-366, Anuppur-172,
Betul-458, Dindori-109, Ashoknagar-152,
Panna-208, Satna-371 ,Jhabua-383, Sehore-538,
Guna-208, Bhind-542, Mandla-117, Seoni-173,
Sidhi -240, Datia -457, Damoh-498, Umaria-84,
Singrauli-300, Rajgarh-646, Chattarpur-503, 
Balaghat -233, Narsinghpur-307, Katni-361, 
Niwari-91

Indore 353, Ujjain 76, Bhopal 255, Khargone-24,
Dewas -15, Khandwa-21, Hoshangabad-15,
Raisen-12, Mandsaur-12,Burhanpur -25, 
Jabalpur -59,  Dhar-14, Agar Malwa-5, 
Shajapur-6, Chhindwara-4, Ashoknagar-4,
Satna -13, Sagar -44, Sehore-16, Gwalior-28,
Neemuch-13, Jhabua-6, Umaria-2, Mandla -1,
Datia -5, Barwani-11, Ratlam-17, Rajgarh-12,
Morena-11, Sheopur -2. Tikamgarh-10, Rewa-11,
Guna -7, Katni-6, Harda-6, Sidhi-1, Alirajpur-2,
Shivpuri -5, Bhind-3, Betul-6, Narsinghpur-2,
Seoni-4, Singrauli-7, Chattarpur -11, 
Vidisha-12, Damoh-8, Balaghat -1, Shahdol-2

CM expresses displeasure over
increasing infection in State

'Rawat Ranasingh'
staged in
drama series
STAFF REPORTER

Bhopal
In the weekly series
'Abhinayan' of  dramas
in Madhya Pradesh
State Tribal Museum,
play Rawat Ranasingh
was staged here on Fri-
day.

The play was per-
formed in Bhavai style
'Gujarat' on the mu-
seum YouTube Channel
under the direction of
Prakash Harilal Paiza.
The play began with
the life of  Raja Rawat
Ranasingh of  Morbi
city of  Gujarat state.

In this theatrical per-
formance, the artists
with their artistic act-
ing skills made beauti-
ful performances to the
viewers. The time limit
for this presentation
was about 1 hour 30
minutes.

Cops nab man
over robbery
STAFF REPORTER

Bhopal
A miscreant involved in
robbery in Awadhpuri
police station area was
nabbed by  police; a gold
chain worth Rs 45000 has
been recovered, while
one accused is abscond-
ing.

Police said that the
nabbed accused identi-
fied as Krishna Saurash-
tra confessed robbery
with his accomplice in
which a gold chain was
robbed from victim near
Tagore Nagar the ac-
cused while other crimes
would be confirmed and
investigated.

During the investiga-
tion, it was found that the
accused was trying to sell
gold chain and based on
the information police
nabbed him.

Acting on a tip off re-
garding habitual crimi-
nal who had gold chain
and trying to sell it police
team reached the spot
and searched for the ac-
cused and nabbed him.

The accused is in-
volved in burglaries and
has been booked in sev-
eral crimes. The main ac-
cused told that he along
with his accomplice from
the victim on February
17 this year.

The victim Manisha
Sharna was targeted by
the accused who was
near Tagore Nagar in the
evening and snatched the
chain she was wearing.

Based on the com-
plaint after the prelimi-
nary investigation, the
police have registered a
case under section 392 of
the IPC and have started
further investigation.

The victim is a resident
of Tagore Nagar. Police
said that the victim has
claimed that the gold
chain was worth Rs
45000. During the further
investigation police in-
vestigated CCTV cam-
eras installed in the
nearby areas which help
in the nabbing the ac-
cused.

'Mera Toh Waqt Hi
Kharab Hai' featured
on Balaman Natya
Samaroh
STAFF REPORTER

Bhopal
On the second day of
the three-day Balaman
Natya Samaroh, Hindi
play Mera Toh Waqt Hi
Kharab Hai was pre-
sented on Friday. The
play was presented on
Facebook Live.

Organised by the
Saghan Society for Cul-
tural and Welfare.  The
play was presented by
the child artists of
Rang Triveni Literary
and Cultural Commit-
tee Bhopal. The play
was produced during
the one-month Bal
Natya Karyashala.

This play shows the
importance of  time. The
play will be performed
under the workshop by
the theatre troupe.
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